
Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu
zewnętrznego, nr ZP/PN/1/GTS/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający dokonuje następującej
zmiany treści SIWZ

1. W SIWZ, § 1 ust. 3 pkt. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) czyszczenie i lakierowanie podłóg drewnianych - pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w
części KC: część administracyjna budynku Teatru – biura, garderoby, charakteryzatornie,
Green-Room (Klub Widza i Aktora), sala kolumnowa, pomieszczenia techniczne i sanitarne,
korytarze i klatki schodowe.”

2. W SIWZ § 6 ust. 7 otrzymuje treść:
„7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:
Gdański Teatr Szekspirowski, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk. Na kopercie należy
umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „oferta – na świadczenie usługi sprzątania.
NIE OTWIERAĆ PRZED 27 kwietnia 2017 r., godz. 10.15.”

3. W SIWZ § 7 ust. 2 otrzymuje treść:
„2. Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane
po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania”

4. W SIWZ § 8 ust. 1 otrzymuje treść:
§ 8. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.15, w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818
Gdańsk”.

5. W załączniku nr 1 do wzoru umowy, pkt. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) czyszczenie i lakierowanie podłóg drewnianych - pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w
części KC, część administracyjna budynku Teatru – biura, garderoby, charakteryzatornie,
Green-Room (Klub Widza i Aktora), sala kolumnowa, pomieszczenia techniczne i sanitarne,
korytarze i klatki schodowe”


