
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 37493-2016 z dnia 2016-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego 

w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2-2A wraz z terenem przyległym, polegające na specjalistycznym 

sprzątaniu, utrzymywaniu czystości oraz... 

Termin składania ofert: 2016-04-19 

 

Numer ogłoszenia: 43265 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37493 - 2016 data 11.04.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, 

woj. małopolskie, tel. 12 6198601, 12 6168668, fax. 12 6198668. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi zrealizowane lub 

realizowane w ramach odrębnych umów polegające na wykonywaniu usługi utrzymania czystości 

wraz z dezynfekcją w jednostkach wykonujących działalność leczniczą związaną z całodobową 

opieką nad pacjentem (szpitalach), trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z 

usług, o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto każda z usług, w tym jedna z usług musi 

dotyczyć jednostki posiadającej oddział psychiatrii dzieci.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi 

zrealizowane lub realizowane w ramach odrębnych umów polegające na wykonywaniu usługi 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37493&rok=2016-04-11


utrzymania czystości wraz z dezynfekcją w jednostkach wykonujących działalność leczniczą 

związaną z całodobową opieką nad pacjentem (szpitalach), trwającą nieprzerwanie co najmniej 

12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda z usług, w tym 

jedna z usług musi dotyczyć jednostki posiadającej oddział psychiatrii dzieci.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

 W ogłoszeniu jest: określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w 

wykazie usług co najmniej dwóch usług kompleksowego utrzymania czystości w jednostkach 

wykonujących działalność leczniczą związaną z całodobową opieką nad pacjentem (szpitalach), 

trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z usług, o wartości nie mniejszej niż 800 

000 zł brutto każda z usług, w tym jedna z usług musi dotyczyć jednostki posiadającej oddział 

psychiatrii dzieci.;. 

 W ogłoszeniu powinno być: określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek 

wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o 

dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Obowiązkiem wykonawcy 

jest wskazanie w wykazie usług co najmniej dwóch usług kompleksowego utrzymania czystości 

w jednostkach wykonujących działalność leczniczą związaną z całodobową opieką nad 

pacjentem (szpitalach), trwającą nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy każda z usług, o 

wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto każda z usług, w tym jedna z usług musi dotyczyć 

jednostki posiadającej oddział psychiatrii dzieci.;. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków.. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków.. 

 
 


