Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178371-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni obiektów
Zamawiającego zlokalizowanych w Krakowie przy: 3.1.1. ul. Strzelecka 2 - Budynek Główny- obsługa
całodobowa w każdy dzień tygodnia; ...
Termin składania ofert: 2015-12-11

Numer ogłoszenia: 179103 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 178371 - 2015 data 03.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków,
woj. małopolskie, tel. 12 6198601, 12 6168668, fax. 12 6198668.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).



W ogłoszeniu jest: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o
dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 6.2.2.1. Obowiązkiem
wykonawcy jest wskazanie w wykazie usług co najmniej dwóch usługi zrealizowanych lub

realizowanych w ramach odrębnych umów polegających na wykonywaniu usługi ochrony mienia
w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, trwających nieprzerwanie co najmniej 12
miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda z usług; wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..


W ogłoszeniu powinno być: III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o
dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 6.2.2.1. Obowiązkiem
wykonawcy jest wskazanie w wykazie usług co najmniej dwóch usług zrealizowanych lub
realizowanych w ramach odrębnych umów polegających na wykonywaniu usługi ochrony mienia,
trwających nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto
każda z usług; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia..

