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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o, Krajowy numer identyfikacyjny 19307805000000, ul. pl. 

Dwóch Miast  1, 80344   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 767 21 23, e-mail 

biuro@ergoarena.pl, faks 58 760 10 29. 

 Adres strony internetowej (url): www.ergoarena.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

 Numer sekcji: III 

 Punkt: 1.3 

 W ogłoszeniu jest: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał 

minimum 2 zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w obiekcie zamkniętym o 

powierzchni sprzątania minimum 20.000m/2 przez okres co najmniej 12 miesięcy przy 

częstotliwości sprzątania obiektu min. 1 raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza wykazanie 

mniejszej liczby wykonanych zamówień pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących 

powierzchni min. 40.000m/2 oraz min. 24 miesięcy ciągłości usługi przy częstotliwości prac 

w sprzątanym obiekcie min. 1 raz w tygodniu. Przez obiekt zamknięty należy rozumieć 

zamknięty katalog obiektów: hale sportowo-widowiskowe, obiekty kulturalne, kina, 

muzea, teatry, baseny, sale wystawiennicze, biura, hotele, szkoły). W przypadku składania 

oferty przez wykonawców występujących wspólnie minimum 1 wykonawca musi spełnić ten 

warunek.  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 

wykonał minimum 2 zamówienia polegające na utrzymaniu czystości w obiekcie zamkniętym 

użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania minimum 20.000m/2 przez okres co 

najmniej 9 miesięcy przy częstotliwości sprzątania obiektu min. 1 raz w tygodniu. 

Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej liczby wykonanych zamówień pod warunkiem 

spełnienia wymogów dotyczących powierzchni min. 40.000m/2 oraz min. 24 miesięcy 

ciągłości usługi przy częstotliwości prac w sprzątanym obiekcie min. 1 raz w tygodniu. Przez 

obiekt zamknięty użyteczności publicznej należy rozumieć katalog obiektów 

odpowiadający definicji z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku ws. warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie 

minimum 1 wykonawca musi spełnić ten warunek.  
 


