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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
Poznań
61-825
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gracz
Tel.:  +48 618506295
E-mail: zampub@szoz.pl 
Faks:  +48 618529806
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szoz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
“Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zespołu oraz wykonywania prac
pomocniczych na rzecz pacjentów”dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Numer referencyjny: AZP-381- 28/16

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe specjalistyczne sprzątanie i całodobowe utrzymanie czystości
w obiektach szpitalnych wraz z transportem wewnątrzszpitalnym oraz prac pomocowych dotyczących pomocy
przy chorym i innych związanych z organizacją pracy Szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-131075
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2016

Sekcja VII: Zmiany
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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: II.2.4
Część nr: Opis zamówienia:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia zdanie pierwsze.
Zamiast:
Zamawiający, zgodnie z przepisami art.29ust.3a ustawyPzp,wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę(w rozumieniu art.22§1Kodeksu pracy)wszystkich osób
świadczących usługi u Zamawiającego(w siedzibie Zamawiającego).
Powinno być:
Zamawiający, zgodnie z przepisami art.29ust.3a ustawyPzp,wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę(w rozumieniu art. 22§1Kodeksu pracy).
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie.
Powinno być:
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu od oferty każdy wykonawca musi dołączyć
aktualny na dzień składania ofert ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokument zamówienia
(JEDZ) – stanowiący załącznik Nr 1a do SIWZ, które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykonawca
przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie
ec.europa.eu/growth/ttools-datababases/espd.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


