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Ogłoszenie nr 540040947-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Zgorzelec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 517295-N-2020 

Data: 27/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,

Krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  11-12, 59-900  Zgorzelec, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 571 334 686, e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): http://www.spzoz.zgorzelec.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III 1.3 

W ogłoszeniu jest: Numeracja zgodna z SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty: 7.1.1. Wypełnione oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ – DO

OFERTY Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw – przynajmniej 1 dostawy chemii profesjonalnej lub gospodarczej lub

środków do mycia i dezynfekcji lub worków na odpady lub wózków do sprzątania: Pakiet nr 1 -

8 000,00 PLN; Pakiet nr 2 - 9 000,00 PLN; Pakiet nr 3 - 1 000,00 PLN; Pakiet nr 4 - 500,00

PLN; Pakiet nr 5 - 39 000,00 PLN; Pakiet nr 6 - 21 000,00 PLN; Pakiet nr 7 - 63 000,00 PLN; 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
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ – NA WEZWANIE

Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). Dowodami, o których mowa są: - referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wartość wskazana powyżej może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych

dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. 

W ogłoszeniu powinno być: Numeracja zgodna z SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty:7.1.1. Wypełnione oświadczenie

wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 5 do

SIWZ – DO OFERTY Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych dostaw – przynajmniej 1 dostawy chemii profesjonalnej lub

gospodarczej lub środków do mycia i dezynfekcji lub worków na odpady lub wózków do

sprzątania:Pakiet nr 1-8000,00 PLN Pakiet nr 2.1-2050,00 PLN Pakiet nr 2.2-3680,00 PLN

Pakiet nr 2.3-1950,00 PLN Pakiet nr 2.4-1320,00 PLN Pakiet nr 3-1000,00 PLN Pakiet nr 4-

500,00 PLN Pakiet nr 5-39 000,00 PLN Pakiet nr 6-21 000,00 PLN Pakiet nr 7-63 000,00 PLN 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 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ – NA WEZWANIE

Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). Dowodami, o których mowa są: - referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Wartość wskazana powyżej może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych

dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III 5.1 

W ogłoszeniu jest: Numeracja zgodna z SIWZ. 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: W celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty: 7.1.1.

Wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg

wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ – DO OFERTY Wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw – przynajmniej 1 dostawy

chemii profesjonalnej lub gospodarczej lub środków do mycia i dezynfekcji lub worków na

odpady lub wózków do sprzątania: Pakiet nr 1 - 8 000,00 PLN; Pakiet nr 2 - 9 000,00 PLN;

Pakiet nr 3 - 1 000,00 PLN; Pakiet nr 4 - 500,00 PLN; Pakiet nr 5 - 39 000,00 PLN; Pakiet nr 6 -

21 000,00 PLN; Pakiet nr 7 - 63 000,00 PLN; 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 dostawy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy

te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 8

do SIWZ – NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). Dowodami, o

których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

- a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. Wartość wskazana powyżej może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą

wykonanych dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. 

W ogłoszeniu powinno być: Numeracja zgodna z SIWZ 7.1. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie kompetencji lub uprawnień do

prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: W
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celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty:

7.1.1. Wypełnione oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –

wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ – DO OFERTY Wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw – przynajmniej 1 dostawy

chemii profesjonalnej lub gospodarczej lub środków do mycia i dezynfekcji lub worków na

odpady lub wózków do sprzątania: Pakiet nr 1-8 000,00 PLN Pakiet nr 2.1- 2050,00 PLN Pakiet

nr 2.2-3680,00 PLN Pakiet nr 2.3-1950,00 PLN Pakiet nr 2.4-1320,00 PLN Pakiet nr 3-1 000,00

PLN Pakiet nr 4-500,00 PLN Pakiet nr 5-39 000,00 PLN Pakiet nr 6-21 000,00 PLN Pakiet nr 7-

63 000,00 PLN 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 dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ – NA

WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). Dowodami, o których mowa są: -

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert. Wartość wskazana powyżej może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą

wykonanych dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-13, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
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względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski 


