BZP/38/382-36/15

Jastrzębie-Zdrój, 06.10.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z
personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem. BZP/38/382-36/15”.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 Z DNIA 06.10.2015 r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie zapisów SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. SIWZ
1. Prosimy o modyfikację pkt 7 ppkt 7.1 - 2) SIWZ tj. warunków udziału w postępowaniu
odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia w ten sposób, że Zamawiający uzna w/w
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie usługi w zakresie niezbędnym do
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zadania o charakterze podobnym do przedmiotu Zamówienia tj.:
- co najmniej 2 usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitalnych.
W obu przypadkach usługa sprzątania w obszarze sal operacyjnych na Bloku
Operacyjnym. Wartość dla jednej z dwóch usług nie może być mniejsza niż
4 000 000,00 zł brutto, w całym okresie realizowanej usługi.
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Zamawiającego w znacznym stopniu ogranicza konkurencję. Dzięki w/w zmianom SIWZ,
Zamawiający zwiększy możliwość udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty
większej ilości Wykonawcom.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób: w Załączniku nr 14 ( Wzór umowy) § 13 ust. 1 zmienia zapis z:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 2 000 000,00 zł ważną na cały okres trwania
realizacji zamówienia tj. 48 m-cy. W przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający
wymaga by była ona ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 5 do umowy.
który otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualnie opłaconą polisę a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 2 000 000,00
zł ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia tj. 48 m-cy. Kserokopia polisy stanowi
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załącznik nr 5 do umowy.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Rozdziale 6 SIWZ –
(TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) zmienia zapis z :
6. „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: przez okres 48 miesięcy (od 01.04.2016 r. do 31.03.2020 r.)”
który otrzymuje następujące brzmienie:
6. „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: przez okres 48 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.)”
Dodatkowo, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, zmienia
treść SIWZ w następujący sposób: w Załączniku nr 5 ( Formularz Oferty) zmienia zapis z:
Termin realizacji zamówienia: przez okres 48 miesięcy (od 01.04.2016 r. do 31.03.2020 r.)
który otrzymuje następujące brzmienie:
Termin realizacji zamówienia: przez okres 48 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2019r.)
W związku z powyższym, Zamawiający, nie zmienia treść ogłoszenia.
W związku z powyższym Dyrektor WSzS Nr 2 dołącza do niniejszego pisma:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 06.10.2015 r.
- Załącznik Nr 5 do SIWZ (Formularz Oferty) po zmianach z dnia 06.10.2015 r
- Załącznik Nr 14 do SIWZ ( Wzór umowy) po zmianach z dnia 06.10.2015 r

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść załączników Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem
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