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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299001-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi sprzątania
2019/S 122-299001
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 111-272190)
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.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 111-272190

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, że:
— dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) dziesięcioma (10) osobami posiadającymi co najmniej 12 miesięczne (roczne) doświadczenie zawodowe w
sprzątaniu - każda z osób
Oraz
b) jedną (1) osobą, posiadającą łącznie:
— wykształcenie co najmniej średnie medyczne,
— co najmniej 24 miesięczne (dwuletnie) doświadczenie w nadzorowaniu usług sprzątania,
— 24 miesięczne (dwuletnie) doświadczenie w nadzorowaniu usług sprzątania w obiekcie szpitalnym o profilu
pediatrycznym,
— dysponuje dostateczną ilością i odpowiednim rodzajem sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, którego minimum zostało określone w zał. nr 2 do SIWZ (pkt. III),
— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 2 usługi zrealizowane lub realizowane w ramach odrębnych umów polegające na wykonywaniu
usługi sprzątania w jednostkach wykonujących działalność leczniczą związaną z całodobową opieką nad
pacjentem(szpitalach), trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej
niż 800000 PLN brutto każda z usług.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu
warunków określonych w art. 22a Pzp
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2. SIWZ.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt
5.1.1.oraz 5.1.2. SIWZ może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, że:
— dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) dziesięcioma (10) osobami posiadającymi co najmniej 12 miesięczne (roczne) doświadczenie zawodowe w
sprzątaniu - każda z osób
oraz
b) jedną (1) osobą, posiadającą łącznie:
— wykształcenie co najmniej średnie,
— co najmniej 24-miesięczne (2-letnie) doświadczenie w nadzorowaniu usług sprzątania,
— 24-miesięczne (2-letnie) doświadczenie w nadzorowaniu usług sprzątania w obiekcie szpitalnym o profilu
ogólnym,
— dysponuje dostateczną ilością i odpowiednim rodzajem sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia, którego minimum zostało określone w zał. nr 2 do SIWZ (pkt. III),
— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 2 usługi zrealizowane lub realizowane w ramach odrębnych umów polegające na wykonywaniu
usługi sprzątania w jednostkach wykonujących działalność leczniczą związaną z całodobową opieką nad
pacjentem(szpitalach), trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej
niż 800 000 PLN brutto każda z usług.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków
określonych w art. 22a Pzp
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2. SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt
5.1.1.oraz 5.1.2. SIWZ może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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