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Ogłoszenie nr 540005521-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 639097-N-2019 

Data: 30/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al. Jana

Chrystiana Szucha  25, 00-918  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 474 242, e-

mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 

Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/edukacja 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

Wymagane jest, aby wszystkie osoby świadczące usługi niezbędne do realizacji zamówienia,

określone w punktach II.1-10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, były w okresie

realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wymiarze co

najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.). Szczegółowe wymagania w

tym zakresie określone zostały w § 11 Istotnych postanowień umowy. 
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W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj

i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

Wymagane jest, aby wszystkie osoby świadczące usługi niezbędne do realizacji zamówienia,

określone w punktach II.1-10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem

zdania poniżej), były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub

podwykonawcę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących prace okresowe, określone w pkt II.7 oraz

II.8 pkt a i b SOPZ (tj. mycia okien, prania wykładzin dywanowych, mycia lamp sufitowych na

korytarzach i żyrandoli w pokojach oraz ich opraw) jeżeli prace te będą wykonane przez inne

osoby niż wykonujące bieżące czynności sprzątania siedziby MEN. W przypadku, o którym

mowa w zdaniu wyżej dopuszczalne jest zlecenie prac okresowych określonych w pkt II.7 oraz

II.8 pkt a i b SOPZ na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV: PROCEDURA 

Punkt: IV.6. 2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-01-13, godzina : 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina : 11:00 


