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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Kraków
31-503
Polska
Tel.: +49 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Faks: +49 126198668
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi kompleksowego utrzymania czystości
Numer referencyjny: DZP.271-22/19

II.1.2)

Główny kod CPV
90910000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego w
Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2-2A wraz z terenem przyległym, polegające na specjalistycznym sprzątaniu,
utrzymywaniu czystości oraz dezynfekcji w pomieszczeniach budynków Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ (zał. nr 1 do umowy).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim
telefonicznym ustaleniu terminu. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Ludwik2
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-080996
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-272190
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/06/2019
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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania
ofertą.
1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 300,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy trzysta
złotych, 00/100).
1.2. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w pkt 8 SIWZ.
3. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2. SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ.
4. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
5. JEDZ winien być złożony, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.3. SIWZ.
6. 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
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
6.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
6.1.1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w pkt 5.1.1. SIWZ:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną przez zamawiającego
w pkt. 5.1.1.1. SIWZ informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, o której mowa w pkt.5.1.1.2.
SIWZ – informacja ta winna być wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert
6.1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWZ:
a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób zostanie udostępniony wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt.
6.9.SIWZ
b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi
zostanie udostępniony wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.9. SIWZ.
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c) Wykaz 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług zostanie udostępniony wraz z wezwaniem
do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.9. SIWZ.
Powinno być:
c.d. do rubryki "zamiast"
d) Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżyli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dowodów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu. Wzór wykazu zostanie udostępniony
wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.9. SIWZ.
7. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 PZP oraz art. 24 ust.5 pkt 1) i 8) PZP:
7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.3.. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
8.1. w punkcie 6.9.1.3.2. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP Dokumenty te powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
cd. do pkt powyżej w rubryce "Powinno być"
Powinno być:
8.2. w punkcie 6.9.1.3.1. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione niw wcześniej niż + miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8.3. w pkt. punktach 6.9.1.3.3. – 6.9.1.3.4. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.17 SIWZ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie
6.9.1.3.2. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.17.1. SIWZ, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14) i 21) PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o
których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

