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Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi sprzątania

2015/S 240-435568

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, ul. Daleka 
11, Osoba do kontaktów: Grażyna Bębenek, Grodzisk Mazowiecki 05-825, POLSKA. 
Tel.: +48 227559115. Faks: +48 227559110. E-mail: zp.bebenek@szpitalzachodni.pl 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.11.2015, 2015/S 228-415465) 

Przedmiot zamówienia:
CPV:90910000

Usługi sprzątania

Zamiast:        

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat w obiektach służby zdrowia, przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
zamówieniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane 
należycie – na formularzu stanowiącym zał. nr 7 do Instrukcji dla Wykonawcy.

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy Wykonawca (wykonawcy występujący 
wspólnie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu z 
dezynfekcją, transporcie wewnętrznym i pracach pomocniczych przy obsłudze pacjenta w 
jednostce prowadzącej działalność medyczną związaną z 24-godzinną opieką nad pacjentem, 
w obiekcie o powierzchni do sprzątania min. 23 000 m2 każda z usług, o wartości rocznej 
równej co najmniej 3 000 000 PLN brutto.

Powinno być:        

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat w obiektach służby zdrowia, przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
zamówieniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane 
należycie – na formularzu stanowiącym zał. nr 7 do Instrukcji dla Wykonawcy.

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy Wykonawca (wykonawcy występujący 
wspólnie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na sprzątaniu z 
dezynfekcją, transporcie wewnętrznym i pracach pomocniczych przy obsłudze pacjenta w 
jednostce prowadzącej działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem, 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415465-2015:TEXT:PL:HTML


w obiekcie o powierzchni do sprzątania min. 23 tys. m² każda z usług, o wartości łącznej 
wykonywanych usług co najmniej 5 000 000 PLN brutto.


