
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi sprzątania w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810144462

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 41

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-383

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.7.) Numer telefonu: 91 42 56 100

1.4.8.) Numer faksu: 91 42 56 103

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272505/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 13:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00250935/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Dla Części I, II, III: do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
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składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Dla Części I: do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oprócz oświadczenia, o którym
mowa w pkt 1, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (dla Części I, II i III) oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (dla Części I).
4. Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców w Części, do której przystępuje.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (dla Części I) spełniania
warunków udziału w postępowaniu. 

Formalności, które muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy:
Wykonawca pod rygorem stwierdzenia uchylania się od zawarcia umowy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy:
1) wskaże zamawiającemu wszystkie składniki oferty cenowej w wartości netto oferty cenowej
oraz dane osobowe, które zostaną przeniesione do umowy;
2) dostarczy Zamawiającemu:
a) w przypadku złożonej deklaracji - Klauzula społeczna (Kryterium nr 2) – potwierdzającej
zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
przedłoży Zamawiającemu wykaz tych osób, zawierający m.in.: imię i nazwisko, liczba osób, z
jakiej grupy są to osoby i jakie będą wykonywały czynności w ramach przedmiotu zamówienia.
Informacje potwierdzające przesłanki wskazane przez Wykonawcę w Kryterium nr 2 (Klauzula
społeczna) winny być możliwe do zidentyfikowania w przypadku ewentualnej kontroli przez
organy uprawnione do tego typu czynności. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy;
b) w przypadku złożonej deklaracji - „Jakość usługi - nadzór Koordynatora” (Kryterium nr 3) –
potwierdzającej wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do pełnienia funkcji Koordynatora,
przedłoży Zamawiającemu wskazanie (w formie oświadczenia) tej osoby z imienia i nazwiska.
Informacje potwierdzające przesłanki wskazane przez Wykonawcę w Kryterium nr 3 (Jakość
usługi - nadzór Koordynatora) winny być możliwe do zidentyfikowania w przypadku ewentualnej
kontroli przez organy uprawnione do tego typu czynności. Oświadczenie stanowić będzie
załącznik do umowy. 
c) opłaconą na dzień zawierania umowy, Polisę ubezpieczeniową przedstawiającą
ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
d) przedłoży informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, realizujących
przedmiot zmówienia w danej Części.

Po zmianie: 
1. Dla Części I, II, III: do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Dla Części I: do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oprócz oświadczenia, o którym
mowa w pkt 1, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (dla Części I, II i III) oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu (dla Części I).
4. Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
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opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców w Części, do której przystępuje.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (dla Części I) spełniania
warunków udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Formalności, które muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy:
Wykonawca pod rygorem stwierdzenia uchylania się od zawarcia umowy, najpóźniej w dniu
podpisania umowy:
1) wskaże zamawiającemu wszystkie składniki oferty cenowej w wartości netto oferty cenowej
oraz dane osobowe, które zostaną przeniesione do umowy;
2) dostarczy Zamawiającemu:
a) w przypadku złożonej deklaracji - Klauzula społeczna (Kryterium nr 2) – potwierdzającej
zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
przedłoży Zamawiającemu wykaz tych osób, zawierający m.in.: imię i nazwisko, liczba osób, z
jakiej grupy są to osoby i jakie będą wykonywały czynności w ramach przedmiotu zamówienia.
Informacje potwierdzające przesłanki wskazane przez Wykonawcę w Kryterium nr 2 (Klauzula
społeczna) winny być możliwe do zidentyfikowania w przypadku ewentualnej kontroli przez
organy uprawnione do tego typu czynności. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy;
b) w przypadku złożonej deklaracji - „Jakość usługi - nadzór Koordynatora” (Kryterium nr 3) –
potwierdzającej wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do pełnienia funkcji Koordynatora,
przedłoży Zamawiającemu wskazanie (w formie oświadczenia) tej osoby z imienia i nazwiska.
Informacje potwierdzające przesłanki wskazane przez Wykonawcę w Kryterium nr 3 (Jakość
usługi - nadzór Koordynatora) winny być możliwe do zidentyfikowania w przypadku ewentualnej
kontroli przez organy uprawnione do tego typu czynności. Oświadczenie stanowić będzie
załącznik do umowy. 
c) opłaconą na dzień zawierania umowy, Polisę ubezpieczeniową przedstawiającą
ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
d) przedłoży informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, realizujących
przedmiot zmówienia w danej Części.

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikami nr 1-3 do SWZ, w części
do której Wykonawca przystępuje. 
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 i/ lub 2 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy). 
3) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
dla Części I (jeżeli dotyczy).
4) OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów) – jeżeli dotyczy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Dla Części I:
WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, przedmiotu objętego zakresem wykonanej usługi
(opis rodzaju zrealizowanej usługi oraz wskazaniem), dat wykonania (termin realizacji usług),
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

2) Dla Części II i III Zamawiający nie określa warunków.

Po zmianie: 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Dla Części I:
WYKAZ USŁUG WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, przedmiotu objętego zakresem wykonanej usługi
(opis rodzaju zrealizowanej usługi oraz wskazaniem), dat wykonania (termin realizacji usług),
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

2) Dla Części II i III Zamawiający nie określa warunków.
3) Dla Części I, II i III aktualnego na dzień złożenia - Oświadczenia 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale IX SWZ – Załącznik nr 4b do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
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oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dla
Części I w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Po zmianie: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 i 2 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dla
Części I w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr
9 do SWZ: OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 10:00

Po zmianie: 
2021-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 11:00

Po zmianie: 
2021-11-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-17

Po zmianie: 
2021-12-23
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