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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 45
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-504
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Borowska
E-mail: szp@szpital-konin.pl 
Tel.:  +48 632404133
Faks:  +48 632404134
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
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
Numer referencyjny: WSZ-EP-12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 - kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego
1 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym pacjentów, transportem zwłok z
oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 oraz 3.1 do 3.30 do SIWZ. Pakiet nr 2 - kompleksowe
utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym
pacjentów, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie
Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 oraz 4.1 do 4.31do
SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:szp@szpital-konin.pl
http://www.szpital-konin.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpital45
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-042382
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-153343
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/03/2020

Sekcja VII: Zmiany
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: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Zamawiający nie opisuje warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— pakiet nr 1 – 68 750,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 59 160,00 PLN.
12.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następującychformach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10.00;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9
listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz.978 i 1240).
12.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
1) Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie – zgodnie z pkt 10 – oryginału
dokumentuwadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jegowystawienia tj. wystawcę dokumentu;
2) musi obejmować cały okres związania ofertą;
3) powinno być wystawione na Zamawiającego;
4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadkipowodujące utratę wadium przez Wyk., określ. w art. 46 ust. 4a i 5 ust.
Szczegółowe zapisy dot. wadium znajdują się w SIWZ 12/2020.
8.9. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców.
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153343-2020:TEXT:PL:HTML
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówieniapublicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych wpkt 8.4 ppkt 1–4 SIWZ.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1–4
SIWZ,dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jestpodmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22austawy.
C.d.dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
8.6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
niewydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonymprzed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu
zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten
powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze zapisy dot. dok. Wyk. mających siedzibę lub
miejscezamieszkania poza terytorium RP znajdują się w części III.1.3)
Powinno być:
Zamawiający nie opisuje warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— pakiet nr 1 – 68 750,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 76 600,00 PLN.
12.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następującychformach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10.00;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9
listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz.978 i 1240).
12.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
1) Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie – zgodnie z pkt 10 – oryginału
dokumentuwadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jegowystawienia tj. wystawcę dokumentu;
2) musi obejmować cały okres związania ofertą;
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3) powinno być wystawione na Zamawiającego;
4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadkipowodujące utratę wadium przez Wyk., określ. w art. 46 ust. 4a i 5 ust.
Szczegółowe zapisy dot. wadium znajdują się w SIWZ 12/2020.
8.9. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców.
1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówieniapublicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych wpkt 8.4 ppkt 1–4 SIWZ.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1–4
SIWZ,dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jestpodmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22austawy.
C.d.dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
8.6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
niewydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonymprzed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu
zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten
powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze zapisy dot. dok. Wyk. mających siedzibę lub
miejscezamieszkania poza terytorium RP znajdują się w części III.1.3)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


