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WSZYSCY
dot.: zmiany treści ogłoszenia o zamówienia w związku ze zmianą treści siwz
w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń szpitalnych oraz budynku
przyszpitalnego
(część administracyjna) Szpitala
Specjalistycznego Chorób Płuc
„Odrodzenie” w Zakopanem.

Działając w oparciu o art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że w
związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie uległa treść ogłoszenia
o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy zmianę ogłoszenia o zamówieniu przekazano
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu dzisiejszym.
Treść po zmianie:
•
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje

zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Powinno być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie i dezynfekcję wraz z
utrzymaniem czystości w budynkach przez okres co najmniej 1 roku, o powierzchni nie
mniejszej niż 1 500 m2 . W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej,
warunek musi spełniać jeden z nich,
— dysponuje odpowiednim sprzętem do sprzątania i dezynfekcji, zapewniającym stałe
utrzymanie czystości, w tym: zestawem profesjonalnych wózków do sprzątania,
szorowarkami, polerkami, parownicą, wózkami do transportu bielizny i odpadów
pojemnikami do przenoszenia badań i innym sprzętem niezbędnym do utrzymania
czystości. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej, warunek musi
spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie,
— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą nadzorującą,
posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie higieny szpitalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad utrzymania czystości w zakładach opieki zdrowotnej i zasad
dezynfekcji oraz posiadającą min. wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie w
zarządzaniu (kierowaniu) zespołem osób albo 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu
(kierowaniu) zespołem osób. W przypadku składania przez wykonawców oferty wspólnej,
warunek musi spełniać jeden z nich lub wszyscy łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy
wypełnić załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześnie niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (należy wypełnić załącznik nr 9 do
SIWZ); c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wypełnić
załącznik nr 10 do SIWZ); wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie
określonym w warunku wskazanym w pkt 9.1.2 lit. c tiret trzeci SIWZ (III.1.3 ogłoszenia,
tiret trzeci).
•
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału
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•
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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