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Wszyscy, którzy biorą udział  
w postępowaniu  
o udzieleniu zamówienia 
 
 

 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE 
CZYSTOŚCI W KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ HALI SPORTOWEJ  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘTACH W OKRESIE OD 01.01.2018 
R. DO 31.12.2018 R.”. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
29 stycznia 2004 r. . (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 6 oraz 12a ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. . (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający 
informuje, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert. Oferty należy składać 
do dnia 29-11-2017 r. do godziny 09:45; na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach, 
os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia  29-11-2017 r. 
o godzinie 10:00 w sali „Kierownik” w budynku hali sportowej.  

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu. 
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty oraz powinna być oznakowana 
następująco: 

 
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Kompleksowe utrzymanie czystości w krytej pływalni i hali sportowej  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r”. 

 
 

Nie otwierać przed dniem 29.11.2018 r. przed godz. 1000. 

 
Rozdział IV pkt 3.2.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie następującymi 
osobami: 

1. Dla części I (Kryta Pływalnia): 



a) co najmniej 1 osoba do sprzątania dziennego,  zdolna do obsługi maszyny zbierającej 
wodę (I zmiana 8-16), 

b) co najmniej 2 osoby do sprzątania dziennego i zasadniczego, w tym przynajmniej 1 
zdolna do obsługi maszyny zbierającej wodę (II zmiana 16-24:00)  

c) co najmniej 1 osoba do sprzątania zasadniczego nocnego (III zmiana  22:00-06:00) –
zdolna do obsługi szorowarki mechanicznej,  maszyny zbierającej wodę i myjki 
ciśnieniowej.” 
 
Punkt 3.1 załącznika nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje 
brzmienie: 
„3.1 Dla części I (Kryta Pływalnia): 

a) bieżący serwis od poniedziałku do soboty 08:00 do 22:30, niedziela i święta od 08:30-
22:30,  

b) właściwe sprzątanie od 22:00”  
 
Punkt 4.1 załącznika nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje 
brzmienie: 
„4.1.  Dla części I (Kryta Pływalnia): 

d) co najmniej 1 osoba do sprzątania dziennego,  zdolna do obsługi maszyny zbierającej 
wodę (I zmiana 8:00-16:00), 

e) co najmniej 2 osoby do sprzątania dziennego i zasadniczego, w tym przynajmniej 
1 zdolna do obsługi maszyny zbierającej wodę (II zmiana 16:00-24:00), 

f) co najmniej 1 osoba do sprzątania zasadniczego nocnego (III zmiana 22:00-06:00), 
zdolna do obsługi szorowarki mechanicznej,  maszyny zbierającej wodę, myjki 
ciśnieniowej” 
 

 


