
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124715-2016 z dnia 2016-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego specjalistycznego sprzątania i całodobowego 
utrzymania czystości w obiektach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, pomieszczeniach biurowych, 
wykonywanie prac pomocniczych na...
Termin składania ofert: 2016-07-15 

Numer ogłoszenia: 142043 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124715 - 2016 data 07.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, 
woj. wielkopolskie, tel. 061 8506200, fax. 061 8529806.

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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca 
złoży wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech 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 z 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie Wykonawca 
musi udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym 
przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę porównywalną z 
przedmiotem zamówienia. Przez usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia należy rozumieć 
usługę, spełniającą łącznie następujące warunki; a) usługa kompleksowego utrzymania czystości, w 
skład której wchodzi: sprzątanie, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze 
pacjentów realizowana w jednostkach opieki zdrowotnej, prowadzących działalność medyczną 
związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentami wykonywaną na oddziałach szpitalnych, blokach 
operacyjnych, salach porodowych, b) powierzchnia objęta usługą nie mniejsza niż 10 000,00 m2., c) 



wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto 
miesięcznie każda Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 
którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży wykaz 
wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych 
usług w okresie ostatnich trzech 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 z załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie Wykonawca musi udokumentować, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość 
zrealizowanej części umowy) co najmniej 1 usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia. Przez 
usługę porównywalną do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługę, spełniającą łącznie 
następujące warunki; a) usługa kompleksowego utrzymania czystości b) powierzchnia objęta usługą 
nie mniejsza niż 10 000,00 m2., c) wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła 
minimum 200 000,00 zł brutto miesięcznie każda Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) 
poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) W przypadku, gdy 
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej 
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie 
spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4..
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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 dysponowania tymi osobami. W 
wykazie wykonawca musi udokumentować, że w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań 
określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dysponuje minimum jedną osobą 
posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie przy realizacji usług obejmujących kompleksowe 
sprzątanie oraz czynności pomocnicze przy pacjencie w szpitalach oraz przedstawi informację o 



podstawie do dysponowania tą osobą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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 dysponowania tymi 
osobami. W wykazie wykonawca musi udokumentować, że w celu prowadzenia nadzoru nad 
realizacją zadań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dysponuje minimum 
jedną osobą posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie oraz przedstawi informację o podstawie 
do dysponowania tą osobą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 
zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
W ogłoszeniu jest: Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub 
wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub 
podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W 
przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić 
należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez 
pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie 
skarbowej. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ 
Koncepcja wykonania usługi- przygotowaną zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 12.11 SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza złożenie koncepcji na płycie CD..
W ogłoszeniu powinno być: Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie 
figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Brak 
podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje 
konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem 
sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 



wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ Formularz 
cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.07.2016 godzina 11:30,miejsce: Ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, Kancelaria (budynek D, 
pokój D-11).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 26.07.2016 godzina 11:30,miejsce: Ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, Kancelaria 
(budynek D, pokój D-11).


