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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:  Urząd do Spraw Cudzoziemców Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-564 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226017462

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Kalinowska

E-mail:  zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl Faks:  +48 226270680

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.udsc.gov.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:
świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych Urzędu do
Spraw Cudzoziemców

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości
polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz sprzątaniu
i utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych w następujących obiektach Zamawiającego:
1) obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16,
2) obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 16,
3) obiekt Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Taborowej 33,
4) Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku (05-805 Otrębusy),
5) Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie (05-530 Góra Kalwaria),
6) Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej (21-500 Biała Podlaska,
ul. Dokudowska 19),
7) Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze (Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie pomieszczeń, wykaz powierzchni do sprzątania)
zawarto w załącznikach nr 1a – 1e do SIWZ.
Zamówienie musi być realizowane od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.07.2015 r. do
dnia 30.06.2017 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w
umowie, w zależności od tego, która z sytuacji nastąpi wcześniej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 90919200  
 90911100  
 90914000  
 77300000  
 77314100  
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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)
25/BL/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_URiC
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-060267   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 090-161917  z dnia:  09/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/05/2015  (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:
III.2.1)

Zamiast:

UWAGA: W przypadku ubiegania
się o realizację dwóch części
zamówienia, Wykonawca musi
przedstawić
wykaz usług oddzielnie dla każdej z
części.

Powinno być:
UWAGA: W przypadku ubiegania
się o realizację dwóch lub więcej
części zamówienia, Wykonawca
może przedstawić w wykazach
głównych usług, te same usługi, pod
warunkiem, że zakres tych usług
wyczerpuje warunki dla tych części
zamówienia do których składana jest
oferta. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega, że wykaz głównych
usług wraz z dowodami, musi być
przedstawiony oddzielnie dla każdej
z części postępowania.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

UWAGA: W przypadku ubiegania się
o realizację
dwóch lub więcej części zamówienia,
Wykonawca musi
przedstawić wykaz usług oddzielnie
dla każdej z części.

Powinno być:
UWAGA: W przypadku ubiegania
się o realizację dwóch lub więcej
części zamówienia, Wykonawca
może przedstawić w wykazach
głównych usług, te same usługi, pod
warunkiem, że zakres tych usług
wyczerpuje warunki dla tych części
zamówienia do których składana jest
oferta. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega, że wykaz głównych
usług wraz z dowodami, musi być
przedstawiony oddzielnie dla każdej
z części postępowania.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
16/06/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/06/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
16/06/2015   Godzina: 09:20
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/06/2015   Godzina: 09:20
(dd/mm/rrrr)

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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-067205
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