
Ogłoszenie nr 500003456-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.  

Świdnik: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 547241-N-2017  
Data: 07/07/2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Krajowy numer identyfikacyjny 6071619200000, 
ul. ul. Kard. S. Wyszyńskiego  18, 21-040   Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 464 88 79, e-mail 
katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl, faks 81 464 88 79.  
Adres strony internetowej (url): www.lublin-wschod.sr.gov.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 
2017-07-17, godzina:11:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 
Data: 2017-07-18, godzina:11:00  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik nr 1  
Punkt: 1  
W ogłoszeniu jest: 1) 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:1. Przedmiot zamówienia 
obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w 
Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1. kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych z 

zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi - 9 271 m2; 2. Wykonawca zobowiązany 
będzie w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych do świadczenia usługi w każdy dzień roboczy dla 
Zamawiającego; 3. kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i 
innych powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane 
miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, 
pastowanie i froterowanie podłóg; 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu 
niezbędnego do realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych. 
III. W odniesieniu do archiwum Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego 
w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń archiwum jeden 
raz w tygodniu; 2) łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi - 341 m2; 3) kompleksowe usługi 
sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie pomieszczeń archiwum, pomieszczenia WC, wykładanie kosza workami 
foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; 4) 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także 
dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania 

oblodzenia ciągów komunikacyjnych. IV. W odniesieniu do Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: a) usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych w czterech Ośrodkach 
Kuratorskich; b) łączna powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi 444.37 m2; c) wykonawca 
zobowiązany będzie w ramach sprzątania powierzchni do świadczenia usługi jeden raz w okresie obowiązywania 
Umowy (w dzień pracujący dla Zamawiającego); d) usługa sprzątania obejmuje przede wszystkim pranie 
wykładzin dywanowych w czterech Ośrodkach Kuratorskich Sądu w ilości 192.21 m2, mycie okien w jednym 
Ośrodku Kuratorskim w ilości 15 m2; e) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu 
niezbędnego do realizacji usługi. V. Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego 
(sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa/ 
przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby 
skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, 
zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). VI. Wymagana ilość osób świadczących usługi sprzątania: 1) Zamawiający wymaga 
aby w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku usługi sprzątania były świadczone przez co 

najmniej 11 osób, w tym: - co najmniej 3 osoby powinny sprzątać w godz. 7:30 - 15:30; - co najmniej 8 osób 
powinno sprzątać w godz. 15:30 - 20:30. Pomieszczenia: Kasy, Dyrektora Sądu, Oddziału Finansowego, 
Zamówień Publicznych, archiwum, magazynowe i serwerowni powinny być sprzątane w godzinach od 07:30 do 



15:00. 2) Zamawiający wymaga aby w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku usługi sprzątania 

były świadczone jeden raz w tygodniu przez co najmniej 2 osoby w godz. 10:00 – 12:00, przy czym z uwagi na 
częstotliwość sprzątania, mogą to być te same osoby, których liczbę wskazano w pkt 1) litera dwa, których pełny 
etat nie wyczerpuje się w ramach punktu 1). 3) Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów co do realizacji 
usług sprzątania w Ośrodkach Kuratorskim, gdyż z uwagi na częstotliwość sprzątania, mogą to być te same 
osoby, których liczbę wskazano w pkt 1) myślnik 2 których pełny etat nie wyczerpuje się w ramach punktu 1). 
Łączna wymagana minimalna ilość osób do świadczenia usługi wynosi 11 osób, przy czym co najmniej 4 osoby 
były zatrudnione na umowę o pracę na pełny etat, a 7 osób co najmniej na 5/8 etatu, albo przypadku 
zatrudnienia osób w niepełnym etacie lub innym wymiarze - liczba etatów ma odpowiadać co najmniej 335 
godzinom zegarowym tygodniowo.  
W ogłoszeniu powinno być: 1) 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:1. Przedmiot 
zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1. kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń 
biurowych z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi - 9 271 m2; 2. Wykonawca 

zobowiązany będzie w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych do świadczenia usługi w każdy dzień roboczy 
dla Zamawiającego; 3. kompleksowe usługi sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i 
innych powierzchni, czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane 
miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, 
pastowanie i froterowanie podłóg; 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu 
niezbędnego do realizacji usługi, a także dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych. 
III. W odniesieniu do archiwum Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego 
w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń archiwum jeden 
raz w tygodniu; 2) łączna powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi - 341 m2; 3) kompleksowe usługi 
sprzątania obejmują m. in.: sprzątanie pomieszczeń archiwum, pomieszczenia WC, wykładanie kosza workami 
foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg; 4) 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, a także 
dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, piasku oraz innych środków do zwalczania 
oblodzenia ciągów komunikacyjnych. IV. W odniesieniu do Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: a) usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych w czterech Ośrodkach 
Kuratorskich; b) łączna powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi 444.37 m2; c) wykonawca 
zobowiązany będzie w ramach sprzątania powierzchni do świadczenia usługi jeden raz w okresie obowiązywania 
Umowy (w dzień pracujący dla Zamawiającego); d) usługa sprzątania obejmuje przede wszystkim pranie 
wykładzin dywanowych w czterech Ośrodkach Kuratorskich Sądu w ilości 192.21 m2, mycie okien w jednym 
Ośrodku Kuratorskim w ilości 15 m2; e) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia środków i sprzętu 
niezbędnego do realizacji usługi. V. Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego 
(sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa/ 
przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby 
skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, 
zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). VI. Wymagana ilość osób świadczących usługi sprzątania: 1) Zamawiający wymaga 
aby w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku usługi sprzątania były świadczone przez co 
najmniej 11 osób, w tym: - co najmniej 3 osoby powinny sprzątać w godz. 7:30 - 15:30; - co najmniej 8 osób 

powinno sprzątać w godz. 15:30 - 20:30. Pomieszczenia: Kasy, Dyrektora Sądu, Oddziału Finansowego, 
Zamówień Publicznych, archiwum, magazynowe i serwerowni powinny być sprzątane w godzinach od 07:30 do 
15:00. 2) Zamawiający wymaga aby w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku usługi sprzątania 
były świadczone jeden raz w tygodniu przez co najmniej 2 osoby w godz. 10:00 – 12:00, przy czym z uwagi na 
częstotliwość sprzątania, mogą to być te same osoby, których liczbę wskazano w pkt 1) litera dwa, których pełny 
etat nie wyczerpuje się w ramach punktu 1). 3) Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów co do realizacji 
usług sprzątania w Ośrodkach Kuratorskim, gdyż z uwagi na częstotliwość sprzątania, mogą to być te same 
osoby, których liczbę wskazano w pkt 1) myślnik 2 których pełny etat nie wyczerpuje się w ramach punktu 1). 
Łączna wymagana minimalna ilość osób do świadczenia usługi wynosi 11 osób, przy czym co najmniej 3 osoby 
były zatrudnione na umowę o pracę na pełny etat, a 8 osób co najmniej na 5/8 etatu, albo przypadku 
zatrudnienia osób w niepełnym etacie lub innym wymiarze - liczba etatów ma odpowiadać co najmniej 335 
godzinom zegarowym tygodniowo.  

 


