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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
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2020

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: II.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa:
Dodatkowa usługa – system czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego
parę o temperaturze 150 stopni C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 5bar / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa:
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu zakwestionowania jakości usługi
sprzątania i dezynfekcji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa:
Dodatkowa usługa – system czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego
parę o temperaturze 150 stopni C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5bar / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa:
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu zakwestionowania jakości usługi
sprzątania i dezynfekcji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości - Nazwa:
Dodatkowa usługa – system czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego
parę o temperaturze 150 stopni C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 5bar / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa:
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu zakwestionowania jakości usługi
sprzątania i dezynfekcji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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Powinno być:
Kryterium jakości - Nazwa:
Dodatkowa usługa – system czyszczenia i dezynfekcji za pomocą pary przy użyciu urządzenia wytwarzającego
parę o temperaturze 150 stopni C, które poddawane jest pod stałym ciśnieniem 4-5bar / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa:
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości po otrzymaniu protokołu zakwestionowania jakości usługi
sprzątania i dezynfekcji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy nr 12/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-
EP-12/2020.
Powinno być:
Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy nr 12/2020 oraz 12A/2020, który stanowi załącznik do
SIWZ nr WSZ-EP-12/2020.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


