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Wszyscy uczestnicy post̂ powania 

Lubelska Spotdzielnia Mieszkaniowa informuj?, ze wplyn^iy zapytania dotycz^ce zapisow 
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Umowy: 
Odpowiedz na pytanie Nr 1 
Zamawiaj^cy informuje, iz rezygnuje z obligatoryjnego warunku posiadania przez srodki 
czystosci atestow PZH. W zwi^zku z tym zmianie ulega zapis 
Zal^cznik Nr 1 Umowa § 3 ust 3, ktory otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Wod^, sprz^t, niezb?dne materialy, ktore spelniaj^ standardy jakosci oraz srodki czystosci 
o bezspomie dobrej jakosci, dopuszczone do uzytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie 
z aktualnie obowi^zujqcymi przepisami (aktualne karty charakterystyki) niezb^dny 
do naleznego wykonania zleconej uslugi, zapewnia Wykonawca. Wskazane srodki czystosci 
winny bye takze odpowiednie dla poszczegolnych powierzchni, gwarantujqce bezpieczenstwo 
(antyposlizgowe), o jakosci zapewniaj^cej wymagany poziom sprzqtanych obiektow, a takze 
spelniac standardy srodowiska ISO 14001" 
Powyzsza odpowiedz stanowi zmian^ tresci Umowy 

2. Zwracam si? z prosb^ o udzielenie odpowiedzi na nast^puj^ce pytanie: Prosz? 
o wyjasnienie jaki dokument nalezy ziozyc jako „aktualne zaswiadczenie z ZUS o zatrudnieniu 
ubezpieczonych pracownikow z ostatnich szesciu miesi^cy"? Czy wystarczaj^ce b^dzie 
ziozenie aktualnego zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek, wystawionego przez 
ZUS? 

Odpowiedz na pytanie Nr 2 
Zamawiaj^cy informuje, iz rezygnuje z obligatoryjnego warunku dostarczenia zaswiadczenia 
z ZUS w zwi^zku z przepisami o RODO 

Strony oznaczone nr 3 

> Aktualne zaswiadczenie z ZUS o zatrudnieniu ubezpieczonych pracownikow z ostatnich 
szesciu miesi^cy 

ktory otrzymuje brzmienie: 
> Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umow? o prac? osob oddelegowanych do zadania 

sprzqtania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Lubelskiej 
Spoldzielni Mieszkaniowej. 

Powyzsza odpowiedz stanowi zmian? tresci SIWZ 
Termin skladania ofert nie ulega zmianie. 
W zwî zku z prosbami Wykonawcow o zmianie terminow otwarcia ofert punkt VI. Cz§sc jawna 
post̂ powania SIWZ otrzymuje brzmienie: 
VI. Czfsc jawna post̂ powania 
Cz?sc jawna przetargu odb^dzie si? w siedzibie Zarz^du Lubelskiej Spoldzielni Mieszkaniowej 
wLublinie przy ul. Rzeckiego21 wdniu 19.07.2018r o godz. 15°°. Oferentom b^dzie przedstawiona 
tresc ztozonych ofert i umozliwione skorygowanie ztozonej oferty w zakresie ocenianych kryteriow. 
W cz?sci jawnej pracy Komisji winni uczestniczyc przedstawiciele oferentow upowaznieni 
do reprezentowania firmy na zewn^trz i zaciqgania zobowiqzan w wysokosci odpowiadaĵ cej cenie 
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