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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Parczew
21-200
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bzówka, Krzysztof Brańka
Tel.:  +48 833552113
E-mail: zamowienia@spzozparczew.pl 
Faks:  +48 833552113
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozparczew.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego w SPZOZ w Parczewie
Numer referencyjny: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) całodobowe, specjalistyczne utrzymanie czystości polegające na myciu, czyszczeniu i dezynfekcji
powierzchni w pomieszczeniach należących do SPZOZ w Parczewie
b) świadczenie usługi transportu wewnątrzszpitalnego
c) pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze pacjentów
— zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 58 000,00 PLN,
pięćdziesiątosiem tysięcy PLN;
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
Pieniądzu,
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Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9.11.2000 r. o
utworz.PARP.

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

22/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: parczew
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-172312
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 221-506147
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/11/2018

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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzozparczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzozparczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na na e-PUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP : http://spzoz-parczew/SkrytkaESP
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału
w postępowaniu; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
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pkt13-23 Pzp; 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. Zamawiający-
na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp - informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy; 2) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
zgodniez załącznikiem 2 do SIWZ. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: eprzetargi@spzozparczew.pl  ;
4) wypełniony formularz cenowy; 5) opracowana koncepcja wykonania usługi utrzymania czystości-ocena
jakości zał. 9do SIWZ; 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium; B) Dokumenty i oświadczenia składane
przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego: 1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2 Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentpotwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) Oświadczenie Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 15 do SIWZ; 6) OświadczenieWykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oraz oświadczenie o
braku orzeczenia wobec niego tytułemśrodka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa wpkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, inny równoważny
dokument wydany wydany przezwłaściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) pkt 2-4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega zopłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji.Wszystkie wymagane dokumenty zostały wymienione w
SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału
w postępowaniu; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt13-23 Pzp; 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. Zamawiający-
na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp - informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy; 2) aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodniez
załącznikiem 2 do SIWZ. ; 4) wypełniony formularz cenowy; 5) opracowana koncepcja wykonania usługi
utrzymania czystości-ocena jakości zał. 9do SIWZ; 6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
B) Dokumenty i oświadczenia składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:
1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; 2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji
właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokumentpotwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4)Odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 Pzp; 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnegowyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ; 6) OświadczenieWykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, oraz oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułemśrodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wpkt 1 - składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, inny równoważny dokument wydany wydany przezwłaściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega zopłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji. Polisa ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej Wszystkie wymagane dokumenty zostały wymienione w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem e-PUAP http://
spzoz-parczew/SkrytkaESP
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,
POLSKA,pokój: nr 3 Sala Konferencyjna
Powinno być:
Data: 19/12/2018
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Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem e-PUAP http://
spzoz-parczew/SkrytkaESP
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,
POLSKA,pokój: nr 10 Dział zamówień publicznych
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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