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Polska-Rybnik: Usługi sprz ątania 

2016/S 020-031423 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Woje wódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, 
ul. Energetyków 46, Dział Zamówie ń Publicznych, Osoba do kontaktów: Katarzyna Krupa ( w zakresie 
formalnym), tel.: +48 324291288, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od 
poniedziałku do pi ątku w godz. 9:00–14:00, Rybnik 44-200, POLSKA. Tel. : +48 324291288. Faks: +48 

324291225. E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.11.2015, 2015/S 231-420276)  

Przedmiot zamówienia: 
CPV:90910000, 85110000 

Usługi sprzątania 

Usługi szpitalne i podobne 

Zamiast:   
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego; Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
Żądania zamawiającego w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Ustawą, i braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy są następujące: wykonawca jest 
zobowiązany w niżej opisany sposób wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert: 
1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: 
1.1 warunku złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 44 Ustawy; 
1.2 warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykazania się wykonaniem lub 
wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwu usług kompleksowego utrzymania czystości w 
szpitalu, obejmujących powierzchnię minimum 30 000 m2 każda, w tym – w obu przypadkach – obejmujących 
obszar bloku operacyjnego, o wartości brutto – minimum 600 000 PLN w skali roku każda, obejmujących czas 
co najmniej 1 roku we wskazanym okresie każda, z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są 
wykonywane należycie; 
2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 
5 Ustawy. 
Zmianie w zakresie tego punktu ulega tylko ww. tekst, pozostała część – bez zmian. 
III.2.3) Kwalifikacje techniczne; Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Jak podano powyżej w III.2.1 – w pozycjach 1.1, 1.2 oraz w opisie odpowiadających załączników do oferty – nr 
2.1, 2.2, tj.: 
Wymagane jest złożenie przez wykonawcę: 
2.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji); 
2.2 wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2.2 do specyfikacji), potwierdzającego spełnienie warunku podanego wyżej w punkcie 1.2, tj. 
warunku wykazania się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwu usług 
kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmujących powierzchnię minimum 30 000 m2 każda, w 
tym – w obu przypadkach – obejmujących obszar bloku operacyjnego, o wartości brutto – minimum 600 000 
PLN w skali roku każda, obejmujących czas co najmniej 1 roku we wskazanym okresie każda, z załączeniem 
dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. 
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Powinno by ć:   
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego; Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  
Żądania zamawiającego w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej Ustawą, i braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy są następujące: wykonawca jest 
zobowiązany w niżej opisany sposób wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert: 
1. spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: 
1.1 warunku złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 44 Ustawy; 
1.2 warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykazania się wykonaniem lub 
wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwu usług o wartości brutto – minimum 600 000 PLN w 
skali roku każda, obejmujących czas co najmniej 1 roku we wskazanym okresie każda – w następującym 
przedmiocie: 
— kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m2, w tym 
obejmującego obszar bloku operacyjnego 
lub 
— kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m2, w tym 
obejmującego obszar bloku operacyjnego wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie 
opieki nad pacjentem z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie; 
2. brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 
5 Ustawy. 
Pozostała część tego punktu nie ulega zmianie. 
III.2.3) Kwalifikacje techniczne; Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Jak podano powyżej w III.2.1 – w pozycjach 1.1, 1.2 oraz w opisie odpowiadających załączników do oferty – nr 
2.1, 2.2, tj.: 
Wymagane jest złożenie przez wykonawcę: 
2.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji); 
2.2 wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2.2 do specyfikacji), potwierdzającego spełnienie warunku podanego wyżej w punkcie 1.2, tj. 
warunku wykazania się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwu usług o 
wartości brutto – minimum 600 000 PLN w skali roku każda, obejmujących czas co najmniej 1 roku we 
wskazanym okresie każda – w następującym przedmiocie: 
— kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m2, w tym 
obejmującego obszar bloku operacyjnego 
lub 
— kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, obejmującego powierzchnię minimum 30 000 m2, w tym 
obejmującego obszar bloku operacyjnego wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie 
opieki nad pacjentem z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 


