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Kraków,  18 kwietnia  2016r. 
 

wg rozdzielnika 
 

 
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/16 
Przetarg nieograniczony pn. " Usługa kompleksowego utrzymania czystości" 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. 
zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie: 
 
 
Dotyczy pkt 5.1.2 SIWZ. Zwracamy się z uprzejma prośbą o obniżenie warunku udziału w postepowaniu w 
zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez obniżenie wartości wykonywanych usług z 800 000 zł 
brutto każda na 600 000zł brutto każda.  
Odpowiedz. Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane obniżenie warunku udziału w 
postępowaniu.  
 

 
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w  następującym zakresie: 

 
1) pkt 5.1.2. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

 
„posiadania wiedzy i doświadczenia – 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 600 000 zł brutto każda z usług, w tym jedna z usług musi dotyczyć jednostki posiadającej 
oddział psychiatrii dzieci.„ 
 

2) pkt 6.2.1.1. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie usług co najmniej dwóch usług, 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.” 
 

3) pkt 10.10. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
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„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób: 

a) nazwa i adres wykonawcy, 
b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 

31-503 Kraków, z napisem: „Usługi kompleksowego utrzymania czystości”, znak sprawy: DZP.272-8/16, nie 

otwierać przed 21.04.2016r., przed godziną 10.00.” 

4) pkt 11.1. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2016r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków.” 

 
5) pkt 11.2. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 21.04.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Sali 
Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.” 
 
 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 
 
 
 

Otrzymują: 

 strona internetowa Zamawiającego 

 Wykonawca, który zadał pytanie 

 a/a 
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