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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Rosół
Tel.:  +48 618984096
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
Faks:  +48 618984056
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Szpitala w Puszczykowie.
Numer referencyjny: Szp.12/5/17

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach
Szpitala w Puszczykowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do
SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy).
Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia,
zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-017198
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 028-049763
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/02/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Cena
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Cena
Koncepcja wykonania usługi kompleksowego utrzymania czystości
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca powinien wykazać, iż 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 obiektów szpitalnych przez okres co najmniej 1 roku, o
powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m2 każda.
Powinno być:
Wykonawca powinien wykazać, iż 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 obiektów szpitalnych przez okres co najmniej 1 roku
każda i o powierzchni nie mniejszej niż 5 000 m² każda;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 04/04/2017

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:49763-2017:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


