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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451952-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2017/S 217-451952

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 197-405127)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 323934210
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks:  +48 323934141
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urazowka.piekary.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa utrzymania czystości i obsługi poazmedycznej.
Numer referencyjny: Szp.270-

II.1.2) Główny kod CPV
90900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i obsługi pozamedycznej w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 41-940
Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2017
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-405127

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Powinno być:
8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje
zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Powinno być:
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego.
7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
a) Strony katalogowe środków chemicznych, które Wykonawca będzie stosował wykonując zamówienie.
b) Opisu urządzeń technicznych stosowanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia zapewnienia
odpowiedniej jakości.
c) Dla preparatów dezynfekcyjnych sklasyfikowanych, jako wyroby medyczne deklaracji zgodności, dla
produktów biobójczych -pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, dla
produktów leczniczych – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
d) Zaświadczenia niezależnego podmiotu potwierdzającego zgodność działań wykonawcy z normą ISO 9001
lub równoważną w zakresie usług porządkowo-czystościowych dla placówek służby zdrowia
e) Wykazu środków chemicznych, które Wykonawca będzie stosował wykonując zamówienie.
f) karty charakterystyki preparatu (substancji) niebezpiecznego dla środków chemicznych, które Wykonawca
będzie stosował zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001
roku ( Dz.U. Nr 11 z 2001r, poz. 84 z późn zm.)- nie dotyczy preparatów chemicznych rejestrowanych jako
kosmetyki.
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Numer referencyjny: Szp.270-.
Powinno być:
Numer referencyjny: Szp.270-63/2017.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/01/2018
Powinno być:
Data: 25/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


