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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Konfederacka 4

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  60-281 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4 Tel.: +48 618508321

Osoba do kontaktów:  Jerzy Czapliński

E-mail:  sekretariat@ptbs.pl Faks:  +48 618523300

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ptbs.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Poznaniu.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania powierzchni wewnętrznych i
zewnętrznych wspólnych zasobów mieszkaniowych oraz wykonywanie usług pomocniczych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90611000  
Dodatkowe przedmioty 90910000  
 90900000  
 90911000  
 90911200  
 90914000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP-12/PN/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_beataptbs
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-173080   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 244-401734  z dnia:  19/12/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/12/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.1.2) Główne warunki
finansowe i uzgodnienia płatnicze
i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

1. Podstawą obliczenia
wynagrodzenia wykonawcy
jest zryczałtowana stawka
roboczogodziny netto zaoferowana
przez wykonawcę dla danej
części postępowania ( podana z
dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) plus obowiązujący
podatek VAT.
2. Wykonawca będzie
wystawiał fakturę VAT/rachunek
zamawiającemu po zakończeniu
każdego miesiąca.
3. Na wartość wystawionej faktury
VAT/rachunku składać się będzie
iloczyn sumy przepracowanych
godzin i zryczałtowana stawka
roboczogodziny podana w ofercie
oraz koszt zużytych materiałów wraz
z obowiązującą stawką podatku VAT.
4. Podstawą do przekazania faktury
VAT/rachunku zamawiającemu jest
załączenie zestawienia/wykazu
wykonanych prac i ilości godzin
faktycznie przepracowanych przy

Powinno być:

1. Za wykonanie prac będących
przedmiotem niniejszego
postępowania dla każdej części,
wykonawcy będzie przysługiwało
wynagrodzenie płatne miesięcznie
na następujących zasadach:
1. Podstawą obliczenia
wynagrodzenia wykonawcy jest
zryczałtowana stawka netto
zaoferowana przez wykonawcę dla
danej części postępowania ( podana
z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) plus obowiązujący
podatek VAT.
2. Wykonawca będzie
wystawiał fakturę VAT/rachunek
zamawiającemu po zakończeniu
każdego miesiąca.
3. Termin zapłaty faktury VAT/
rachunku zamawiający określa na 21
dni licząc od dnia otrzymania.
4. Wszelkie inne ustalenia dotyczące
płatności określone zostały w
załączonym projekcie umowy do
SIWZ.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5 / 7

realizacji danego zadania oraz
wykaz zużytych materiałów. W
zestawieniu należy podać: dokładny
adres, datę, nazwę czynności,
ilość godzin, rodzaj i ilość zużytych
materiałów. Czas poświęcony na
realizację zadania należy podać w
godzinach i minutach. Zestawienie
musi być podpisane przez
wykonawcę i zatwierdzone przez
przedstawiciela zamawiającego
(administratora).
5. Pod pojęciem ryczałtowej
stawki roboczogodziny rozumie
się wszystkie składniki mające
wpływ na realizację zadania, a w
szczególności: cenę za wykonanie
prac uśrednioną dla wszystkich
branż, koszty dojazdu, koszty za
dyspozycyjność 24 h, itp.
6. Zamawiający będzie pokrywał
wykonawcy wszelkie koszty
poniesione na materiały zużyte
do realizacji wykonanych prac wg
faktycznego zużycia. Wykonawca
będzie wystawiał obciążenie za
zakupione i zużyte materiały w
miesięcznej fakturze VAT/rachunku
w osobnej pozycji, a w załączniku
do faktury wymieni wartość, rodzaj
i ilość zużytych materiałów oraz
załączy kserokopię faktury VAT/
rachunku z zakupu materiałów.
7. W zawartej umowie będzie
podana zaoferowana ryczałtowa
stawka roboczogodziny oraz
maksymalna wartość umowy jakiej
strony nie mogą przekroczyć w
trakcie realizacji umowy. Wartość
umowy obejmuje również koszty
zakupu materiałów.
8. W przypadku wykorzystania
przeznaczonej kwoty określonej w
umowie dla realizacji zamówienia,
zamawiający podejmie stosowne
działania proceduralne zgodne
z Ustawą Prawo zamówień
publicznych.
9. Termin zapłaty faktury VAT/
rachunku zamawiający określa na 21
dni licząc od dnia otrzymania.
10. W przypadku powstania
wątpliwości co do wykazanego przez
wykonawcę czasu realizacji zadania
oraz ilości zużytego materiału,
zamawiający do rozliczenia prac
będzie stosować KNR na co
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wykonawca będzie zobowiązany
wyrazić zgodę.
11. Wszelkie inne ustalenia
dotyczące płatności określone
zostały w załączonym projekcie
umowy do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.1.1) pkt 5 Wymagane
wadia i gwarancje

Zamiast:

5. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić na
rachunek zamawiającego:
42 1130 1088 0002 0417 0020
0001. Na przelewie należy umieścić
informację „wadium- konserwacje
część …………..”.(należy podać
numer/y części na które składa się
ofertę).

Powinno być:

5. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić na
rachunek zamawiającego:
42 1130 1088 0002 0417 0020
0001. Na przelewie należy umieścić
informację „wadium- sprzątanie
część …………..”.(należy podać
numer/y części na które składa się
ofertę).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:
Zamawiający nie określa tego
warunku

Powinno być:

Wykonawca winien wykazać, że
wykonał (lub obecnie wykonuje)
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedna usługę wykonywaną
w ramach jednej umowy, polegającą
na sprzątaniu pomieszczeń
wewnętrznych i zewnętrznych. W
przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub
więcej wykonawców, ocena tego
warunku będzie dotyczyć wszystkich
wykonawców łącznie. W celu
potwierdzenia spełnienia tego
warunku wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć dokumenty:
- oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2
do SIWZ),
- wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych,
usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców
oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że usługi
te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pod adresem
www.ptbs.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-176090
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