Kętrzyn, dnia 28.03.2019r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.03.2019
znak: SOO.271.03.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.03.2019w trybie przetargu nieograniczonego
„Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”

MODYFIKACJA nr 2 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”, znak
postępowania SOO.271.03.2019, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
w związku z dokonaną w dniu 27.03.2019r. modyfikacją nr 1 SIWZ, w wyniku której nastąpiła zmiana
warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, dla celów porządkowych dokonuje niniejszym zmiany treści wykazu osób - zał. nr 5 do
SIWZ w następującym zakresie:
Przed modyfikacją
Wykonawca

winien

Po modyfikacji
dysponować

osobami

Wykonawca winien dysponować osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek

zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek

ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli

ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli

wykaże dysponowanie co najmniej dwiema

wykaże dysponowanie co najmniej jedną

osobami

osobą posiadającą wykształcenie minimum

posiadającymi

wykształcenie

minimum średnie - ogrodnicze lub inne

średnie ogrodnicze lub z zakresu ochrony

pokrewne związane z pielęgnacją zieleni

środowiska

Na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
do pobrania zmodyfikowany ujednolicony wzór wykazu osób- zał. nr 5 do SIWZ.
Niniejsza modyfikacja SIWZ ma charakter porządkowy, dostosowujący treść załącznika nr 5
do SIWZ do treści zmienionego w dniu 27.03.2019r. warunku udziału w postępowaniu, i w żaden
sposób nie wpływa na sytuację prawną wykonawców, co uzasadnia dokonanie modyfikacji SIWZ bez
zmiany terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządziła: B.S.

