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Ogłoszenie nr 540022106-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508619-N-2019
Data: 30/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Sól - Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 97077028000000, ul. ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. 684 590 300, e-mail zampub@nowasol.pl, faks 684 590 358.
Adres strony internetowej (url): www.nowasol.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w następujących obiektach
zajmowanych i podległych pod Urząd Miejski w Nowej Soli. a) Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 12 w Nowej Soli, b) Urząd Miejski, Wydział
Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2 w Nowej Soli, c) Centrum Obsługi Pasażerów, ul. Towarowa 2 w Nowej Soli. 2. Łączna ilość
powierzchni do sprzątania – 1.427,99 m2. 3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: mycie obustronne okien dwa razy w roku;
utrzymanie czystości obejmujące wycieranie na mokro kurzu, zamiatanie i mycie podłóg, usuwanie zanieczyszczeń stałych, opróżnianie koszy
na śmieci oraz segregacja śmieci, mycie i dezynfekcja sedesów, desek sedesowych, pisuarów, umywalek, glazury łazienkowej, armatury,
luster, dostarczenie i uzupełnienie środków czystości w zakresie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na
śmieci, usuwanie pajęczyn, zabezpieczenie budynków poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, opuszczenie rolet antywłamaniowych oraz
załączenie systemu alarmowego po zakończeniu prac utrzymania czystości. 4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu
Miejskiego należy wykonywać w dni robocze po zakończeniu godzin pracy Urzędu Miejskiego. Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30, środa w godzinach 9:00 – 17:00. 5. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku
Centrum Obsługi Pasażerów należy wykonywać codziennie (również w dni wolne od pracy i dni świąteczne) po godzinie 15:00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w następujących
obiektach zajmowanych i podległych pod Urząd Miejski w Nowej Soli. a) Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 12 w Nowej Soli, b) Urząd Miejski,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2 w Nowej Soli, c) Centrum Obsługi Pasażerów, ul. Towarowa 2 w Nowej Soli. d)
Centrum Obsługi Pasażerów - Straż Miejska - przy ul. Towarowej 2 w Nowej Soli. 2. Łączna ilość powierzchni do sprzątania – 1.641,05 m2. 3.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: mycie obustronne okien dwa razy w roku; utrzymanie czystości obejmujące wycieranie na
mokro kurzu, zamiatanie i mycie podłóg, usuwanie zanieczyszczeń stałych, opróżnianie koszy na śmieci oraz segregacja śmieci, mycie i
dezynfekcja sedesów, desek sedesowych, pisuarów, umywalek, glazury łazienkowej, armatury, luster, dostarczenie i uzupełnienie środków
czystości w zakresie ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci, usuwanie pajęczyn, zabezpieczenie
budynków poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, opuszczenie rolet antywłamaniowych oraz załączenie systemu alarmowego po zakończeniu
prac utrzymania czystości. 4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego należy wykonywać w dni robocze po
zakończeniu godzin pracy Urzędu Miejskiego. Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30 –
15:30, środa w godzinach 9:00 – 17:00. 5. Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Centrum Obsługi Pasażerów (w tym
pomieszczenia zajmowane przez Straż Miejską) należy wykonywać codziennie (również w dni wolne od pracy i dni świąteczne) po godzinie
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15:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2019-03-01
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2019-04-01

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-08, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-13, godzina: 10:00

Drukuj
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