
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: 145073 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

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.3.4..
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 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. Wykaz należy ograniczyć do osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości 
świadczonych usług. 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..


