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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin,  18.05.2020r. 
WSZ-EP-12/475/2020 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na  kompleksowe usługi  
w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz przy  
ul. Szpitalnej 45, nr sprawy: WSZ-EP-12/2020 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ  
nr WSZ-EP-12/2020: 
 
I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-12/2020 w punkcie 13, który otrzymuje brzmienie: 

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: do dnia 03.06.2020r. do godziny: 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020r. o godzinie 11:00 w świetlicy Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (pokój nr 3/8). 
 
 
II. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy nr 12/2020 w zakresie  
§1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:          
transport wewnętrzny pacjentów, usługę sprzątania specjalistycznego w Pracowni Leku 
cytostatycznego, usługę sprzątania, usługa w obszarze  postępowania z bielizną szpitalną, 
usługa w obszarze postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi i pokonsumpcyjnymi. 
Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa 
urlopowe oraz w przypadku absencji personelu. 

III. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy nr 12A/2020 w zakresie  
§1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:          
transport wewnętrzny pacjentów, usługę sprzątania specjalistycznego (Receptura Jałowa w  
Aptece Szpitalnej, usługę sprzątania, usługa w obszarze  postępowania z bielizną szpitalną, 
usługa w obszarze postępowania z odpadami medycznymi, komunalnymi i pokonsumpcyjnymi. 
Zamawiający dopuszcza umowy zlecenia jako formy zatrudnienia w nagłych 
przypadkach tj. pracownikach zatrudnianych na zastępstwa chorobowe, zastępstwa 
urlopowe oraz w przypadku absencji personelu. 
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– zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz udostępnionym zmodyfikowanym 
Załącznikiem numer 5 do SIWZ WSZ-EP-12/2020, zamieszczonym na stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na www.platformazakupowa.pl. 

 
 

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ nr WSZ-EP-12/2020 nie zmieniają się. Zmodyfikowane 
Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-12/2020, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej 
www.platformazakupowa.pl. 
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