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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12426-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2021/S 007-012426

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-641632)

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Adres pocztowy: ul. Gen. Wł. Andersa 3
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl 
Tel.:  +48 896449803
Faks:  +48 896492425
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ilawa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_ilawa

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa sprzątania
Numer referencyjny: 32/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi specjalistycznego sprzątania i dezynfekcji, 
segregacji i transportu surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych do miejsca ich składowania, 
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transportu wewnętrznego i usług pomocniczych dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w 
Iławie w okresie 12 miesięcy nr sprawy 32/2020.
1. Usługa obejmuje:
a) specjalistyczne sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości oraz dezynfekcję w pomieszczeniach Szpitala o 

łącznej powierzchni 15 933,57 m2;
b) segregację i transport surowców wtórnych, odpadów medycznych i komunalnych;
c) transport wewnętrzny i usługi pomocnicze w oddziałach szpitala;
d) dostarczanie mydła, środków dezynfekcyjnych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków 
na odpady medyczne i komunalne dla oddziałów szpitalnych, przychodni specjalistycznej i pomieszczeń 
biurowych.

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

07/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-641632

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
że wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia o wartości nie mniejszej 
niż1 000 000,00 PLN każda, warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży 
wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, aje 
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
w których Wykonawca wykonywał usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane,oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz 
musi potwierdzać, że wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia o wartości 
nie mniejszej niż 1000 000,00 PLN każda
Powinno być:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
że wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia o powierzchni minimum 

10.000,00 m2 każda, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN każda. Warunek zostanie wstępnie 
spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2

12/01/2021 S7
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641632-2020:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S7
12/01/2021
12426-2021-PL

3 / 3

Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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