
Lublin dnia 15.12.2020 roku 

OGŁOSZENIE 

O wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi 

administrowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, użytkowymi 

i garażami wraz z utrzymaniem terenów przyległych, pozostającymi w zarządzie Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych w Lublinie - PE/ADM-BUD/2020. 

Zmieniono zapis w załączniku nr 1 do SIWZ: 

„usługę administrowania poprzez wykonywanie obowiązków związanych z obsługą lokali mieszkalnych, 
użytkowych i garaży, będących własnością Gminy znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz 
z utrzymaniem terenów przyległych do tych budynków" 
na 
„usługę administrowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i 
garażami wraz z utrzymaniem terenów przyległych, pozostającymi w zarządzie Zarządu Nieruchomości 

Komunalnych w Lublinie" 

Zmieniono zapis w załączniku nr 3 do SIWZ: 

„Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę administrowania poprzez 
wykonywanie obowiązków związanych z obsługą lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, będących 

własnością Gminy znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz 
z utrzymaniem terenów przyległych do tych budynków zamierzam powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom 
następujący zakres zamówienia:" 
na 
„Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę administrowania 
nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami wraz z utrzymaniem 
terenów przyległych, pozostającymi w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie zamierzam 
powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:" 

Zmieniono zapis w załączniku nr 7 do SIWZ: 

„Składajgc ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę administrowania lokalami będącymi własnością Gminy Lublin, znajdującymi się w 
budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz z utrzymaniem terenów przyległych:" 

na 
„Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę administrowania nieruchomościami zabudowanymi 
budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami wraz z utrzymaniem terenów przyległych, 
pozostającymi w zarządzie Zarządu nieruchomości Komunalnych w Lublinie:" 

Zmieniono zapis w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy): 

§2 pkt.2 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Przetwarzanie danych obejmuje: 
♦ nazwiska i imiona najemców i pozostałych lokatorów mieszkań, 

♦ adresy zamieszkania i pobytu. 
♦ numery PESEL 
♦ numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej" Z up. Dyrpftora ZNK 
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