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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449981-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołów: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2021/S 172-449981

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 159-420595)

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

Oficjalna nazwa: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 2
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-190 Mikołów
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Miler
E-mail: zamowienia@szpital-mikolow.com.pl 
Tel.:  +48 323257639
Faks:  +48 322260860
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpital-mikolow.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług współpielęgnacji pacjentów w zakresie 
opieki medycznej
Numer referencyjny: ZP/3/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług 
współpielęgnacji pacjentów w zakresie opieki medycznej w Szpitalu oraz świadczenie usług sprzątania i 
dezynfekcji w Przychodniach oraz budynku Administracji
2) Szczegółowy opis pomieszczeń i zasad utrzymania czystości oraz zakresy obowiązków pracowników 
wykonujących usługi w obiektach Zamawiającego, sposób postępowania z odpadami, czystą i brudną bielizną 
zawiera załącznik 2
3) Świadczona usługa w szpitalu musi być zgodna z procedurą - Higiena szpitalna (załącznik nr 2) oraz 
procedurami zgodnie z wykazem w załączniku nr 2, które udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu 
umowy.

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

01/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 159-420595

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.1
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie usługę lub usługi polegającą/ce na sprzątaniu i dezynfekcji oraz 
współpielęgnacji pacjentów w szpitalu, o powierzchni co najmniej 5000m2 każdy, o wartości co najmniej 1 500 
000 zł brutto rocznie każda. Należy wykazać doświadczenie w świadczeniu usług na oddziałach szpitalnych, 
a w szczególności na Oddziale Noworodkowym i Bloku Porodowym z salą cięć cesarskich, bądź na Oddziale 
Noworodkowym i Bloku Operacyjnym - załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej 2 usługi (każda trwająca co najmniej 1 rok) polegające 
na sprzątaniu i dezynfekcji oraz współpielęgnacji pacjentów w szpitalu, o powierzchni co najmniej 5000m2 
każdy, o wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto rocznie każda. Należy wykazać doświadczenie w świadczeniu 
usług na oddziałach szpitalnych, a w szczególności na Oddziale Noworodkowym i Bloku Porodowym z salą cięć 
cesarskich, bądź na Oddziale Noworodkowym i Bloku Operacyjnym - załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/11/2021
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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