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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjne i Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Medycyny Pracy ATTIS Samodzielny Publiczny Zakład znany) _____
Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Górczewska 89
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-401

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223211470

Osoba do kontaktów: Alina Rostkowska
E-mail: przetargi@attis.com.pl

Faks: +48 223211406

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.attis.com.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Wykonanie kompleksowego utrzymania czystości środkami czystości i dezynfekcji zapewnionymi przez
Wykonawcę” nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/35/12
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie „Wykonania kompleksowego utrzymania czystości środkami
czystości i dezynfekcji zapewnionymi przez Wykonawcę” zlokalizowanych w Warszawie:
a) ul. Górczewskiej 89- szpital,
b) ul. Górczewska 89 - poradnia,
c) ul. Pawińskiego 2 - poradnia,
d) ul. Grochowska 278 – poradnia,
e) ul. Górczewska 89 – poradnia dzieci zdrowych i chorych,
f) ul. Górczewska 89 – poradnia rehabilitacyjna dla dzieci,
g) ul. Górczewska 89 – magazyn pralni,
h) ul. Nowogrodzka 62 A – poradnia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
90900000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
nr sprawy: FZP/ZP-22/U/35/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_centrum
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-146504 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 207-340794 z dnia: 26/10/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
23/10/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
III.2.1)
Wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, określone w art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
w tym posiada koncesję.
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;

Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, określone w art.
22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
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3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej,
5) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu oraz
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów w
okresie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w Rozdziale VIII
punkcie 1 SIWZ na podstawie
załączonych do oferty oświadczeń
i dokumentów określonych w
Rozdziale XI wg formuły: „spełnia”
lub „nie spełnia”.
Dokumenty podmiotowe i
przedmiotowe potwierdzające
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, Wykonawca
musi załączyć do oferty następujące

Wykonawca spełni warunek, jeżeli
w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje:
minimum 2 usługi sprzątania w
placówkach ochrony zdrowia w tym
min 1 usługa sprzątania szpitala z
blokiem operacyjnym”;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeżeli
dysponuje osobami:
a) „osoby wykonujące przedmiot
zamówienia posiadają aktualne
zaświadczenia badań okresowych,
aktualne książeczki zdrowia do
celów sanitarno epidemiologicznych
oraz są zaszczepieni przeciw WZW
typ B,
b) Wykonawca do realizacji
zamówienia wyznaczy minimum
jedną osobę odpowiedzialną za
bezpośredni nadzór i monitorowanie
świadczenia usługi, w tym kontrolę
jakości usług z minimum rocznym
doświadczeniem na podobnym
stanowisku tzn. kontrola jakości
usługi świadczonej w zakładzie
opieki zdrowotnej - przeszkoloną
w zakresie stosowania środków
dezynfekcyjnych - dokument z
odbytych szkoleń, minimum 1
szkolenie nie później niż 2011 r.;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej,
5) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu oraz
osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
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(ponumerowane i parafowane na
łączących go z nimi stosunków.
każdej stronie) oświadczenia i
W takim przypadku Wykonawca
dokumenty:,
zobowiązany jest do przedstawienia
a) Oświadczenia Wykonawcy o
pisemnego zobowiązania tych
braku podstaw do wykluczenia
podmiotów do oddania mu do
z postępowania o udzielenie
dyspozycji niezbędnych zasobów w
zamówienia, o których mowa w
okresie realizacji zamówienia.
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
3. Zamawiający dokona oceny
zamówień publicznych na formularzu spełniania przez Wykonawców
stanowiącym załącznik nr 2
warunków udziału w postępowaniu
do SIWZ (Wykonawca może
o których mowa w Rozdziale VIII
złożyć oświadczenie na własnym
punkcie 1 SIWZ na podstawie
formularzu, którego treść i układ
załączonych do oferty oświadczeń
graficzny muszą być zgodne z
i dokumentów określonych w
formularzem załączonymi do SIWZ); Rozdziale XI wg formuły: „spełnia”
b) aktualnego odpisu z właściwego lub „nie spełnia”.
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
Dokumenty podmiotowe i
wymagają wpisu do rejestru, w
przedmiotowe potwierdzające
celu wykazania braku podstaw do
spełnienia warunków udziału w
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. postępowaniu
1 pkt. 2, wystawionego nie wcześniej PL Formularz standardowy 02 niż 6 miesięcy przed upływem
Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 18
terminu składania ofert, a w stosunku 1. W celu wykazania braku podstaw
do osób fizycznych oświadczenia w do wykluczenia z postępowania o
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; udzielenie zamówienia, Wykonawca
c) aktualnego zaświadczenia
musi załączyć do oferty następujące
właściwego naczelnika urzędu
(ponumerowane i parafowane na
skarbowego potwierdzającego, że każdej stronie) oświadczenia i
Wykonawca nie zalega z opłacaniem dokumenty:,
podatków lub zaświadczenia, że
a) Oświadczenia Wykonawcy o
uzyskał przewidziane prawem
braku podstaw do wykluczenia
zwolnienie, odroczenie lub
z postępowania o udzielenie
rozłożenie na raty zaległych
zamówienia, o których mowa w
płatności lub wstrzymanie w całości art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
wykonania decyzji właściwego
zamówień publicznych na formularzu
organu wystawionego nie wcześniej stanowiącym załącznik nr 2
niż 3 miesiące przed upływem
do SIWZ (Wykonawca może
terminu składania ofert;
złożyć oświadczenie na własnym
d) aktualnego zaświadczenia
formularzu, którego treść i układ
właściwego oddziału Zakładu
graficzny muszą być zgodne z
Ubezpieczeń Społecznych lub
formularzem załączonymi do SIWZ);
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
b) aktualnego odpisu z właściwego
Społecznego potwierdzającego, ze rejestru, jeżeli odrębne przepisy
Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymagają wpisu do rejestru, w
składek na ubezpieczenia zdrowotne
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i społeczne, lub potwierdzenia,
celu wykazania braku podstaw do
że uzyskał przewidziane prawem
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
zwolnienie, odroczenie lub
1 pkt. 2, wystawionego nie wcześniej
rozłożenie na raty zaległych
niż 6 miesięcy przed upływem
płatności lub wstrzymanie w całości terminu składania ofert, a w stosunku
wykonania decyzji właściwego
do osób fizycznych oświadczenia w
organu — wystawionego nie
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
wcześniej niż 3 miesiące przed
c) aktualnego zaświadczenia
upływem terminu składania ofert.
właściwego naczelnika urzędu
e) aktualną informacje z Krajowego skarbowego potwierdzającego, że
Rejestru Karnego w zakresie
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8 podatków lub zaświadczenia, że
ustawy wystawione nie wcześniej niż uzyskał przewidziane prawem
6 miesięcy przed upływem terminu zwolnienie, odroczenie lub
składania ofert.
rozłożenie na raty zaległych
f) aktualną informację z Krajowego płatności lub wstrzymanie w całości
Rejestru Karnego w zakresie
wykonania decyzji właściwego
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
organu wystawionego nie wcześniej
ustawy wystawioną nie wcześniej niż niż 3 miesiące przed upływem
6 miesięcy przed upływem terminu terminu składania ofert;
składania ofert.
d) aktualnego zaświadczenia
1.1. Wypełniona specyfikacja
właściwego oddziału Zakładu
asortymentowo-cenowa,
Ubezpieczeń Społecznych lub
sporządzona na bazie zał. Nr 5 do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
SIWZ, która zawiera szczegółową
Społecznego potwierdzającego, ze
kalkulację cenową przedmiotu
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
zamówienia, z uwzględnieniem cen składek na ubezpieczenia zdrowotne
jednostkowych, wartości netto,
i społeczne, lub potwierdzenia,
wartości brutto.
że uzyskał przewidziane prawem
1.2. Dowód wniesienia wadium.
zwolnienie, odroczenie lub
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
rozłożenie na raty zaległych
lub miejsce zamieszkania poza
płatności lub wstrzymanie w całości
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonania decyzji właściwego
zamiast dokumentów, o których
organu — wystawionego nie
mowa w punkcie 1. b, c, d, e f:
wcześniej niż 3 miesiące przed
2.1. składa dokument lub dokumenty upływem terminu składania ofert.
wystawione w kraju, w którym ma
e) aktualną informacje z Krajowego
siedzibę lub miejsce zamieszkania Rejestru Karnego w zakresie
potwierdzające odpowiednio, że:
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ustawy wystawione nie wcześniej niż
ogłoszono upadłości;
6 miesięcy przed upływem terminu
b) nie zalega z uiszczeniem
składania ofert.
podatków, opłat składek na
f) aktualną informację z Krajowego
ubezpieczenie społeczne i
Rejestru Karnego w zakresie
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zdrowotne albo że uzyskał
określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
przewidziane prawem zwolnienie,
ustawy wystawioną nie wcześniej niż
odroczenie lub rozłożenie na raty
6 miesięcy przed upływem terminu
zaległych płatności lub wstrzymanie składania ofert.
w całości wykonania decyzji
1.1. Wypełniona specyfikacja
właściwego organu;
asortymentowo-cenowa,
c) nie orzeczono wobec niego
sporządzona na bazie zał. Nr 5 do
zakazu ubiegania się o udzielenie
SIWZ, która zawiera szczegółową
zamówienia.
kalkulację cenową przedmiotu
2.2. Dokumenty, o których mowa
zamówienia.
w pkt. 2.1.a i 2.1.c powinny być
1.2. Dowód wniesienia wadium.
wystawione nie wcześniej niż 6
1.3. Oświadczenie, że w ciągu trzech
miesięcy przed upływem terminu
dni od zawiadomienia o wyborze
składania ofert. Dokument o którym oferty Wykonawca przedstawi plan
mowa w punkcie 2.1.b powinien
higieny o którym mowa w rozdziale
być wystawiony nie wcześniej niż
III ustęp 3 SIWZ.
3 miesiące przed upływem terminu 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
składania ofert.
lub miejsce zamieszkania poza
2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby lub w kraju, w którym
zamiast dokumentów, o których
Wykonawca ma siedzibę lub
mowa w punkcie 1. b, c, d, e f:
miejsce zamieszkania, nie wydaje
2.1. składa dokument lub dokumenty
się dokumentów, o których mowa
wystawione w kraju, w którym ma
w punkcie 2.1. zastępuje się
siedzibę lub miejsce zamieszkania
je dokumentem zawierającym
potwierdzające odpowiednio, że:
oświadczenie złożone przed
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
notariuszem, właściwym organem
ogłoszono upadłości;
sądowym, administracyjnym albo
b) nie zalega z uiszczeniem
organem samorządu zawodowego podatków, opłat składek na
lub gospodarczego odpowiednio
ubezpieczenie społeczne i
miejsca zamieszkania osoby lub
zdrowotne albo że uzyskał
kraju, w którym Wykonawca ma
przewidziane prawem zwolnienie,
siedzibę lub miejsce zamieszkania. odroczenie lub rozłożenie na raty
Przepis punktu 2.2. stosuje się
zaległych płatności lub wstrzymanie
odpowiednio.
w całości wykonania decyzji
2.4. W przypadku wątpliwości co
właściwego organu;
do treści dokumentu złożonego
c) nie orzeczono wobec niego
przez wykonawcę mającego siedzibę zakazu ubiegania się o udzielenie
lub miejsce zamieszkania poza
zamówienia.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2.2. Dokumenty, o których mowa
zamawiający może zwrócić się do
w pkt. 2.1.a i 2.1.c powinny być
właściwych
wystawione nie wcześniej niż 6
organów odpowiednio miejsca
miesięcy przed upływem terminu
zamieszkania osoby lub kraju, w
składania ofert. Dokument o którym
którym wykonawca ma siedzibę lub mowa w punkcie 2.1.b powinien
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miejsce zamieszkania, z wnioskiem być wystawiony nie wcześniej niż
o udzielenie niezbędnych informacji 3 miesiące przed upływem terminu
dotyczących przedłożonego
składania ofert.
dokumentu.
2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania
3. W celu wykazania spełniania
osoby lub w kraju, w którym
przez Wykonawców warunków, o
Wykonawca ma siedzibę lub
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy miejsce zamieszkania, nie wydaje
Prawo Zamówień Publicznych
się dokumentów, o których mowa
Zamawiający żąda następujących
w punkcie 2.1. zastępuje się
dokumentów:
je dokumentem zawierającym
a) oświadczenia o spełnianiu
oświadczenie złożone przed
warunków udziału w postępowaniu, o notariuszem, właściwym organem
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sądowym, administracyjnym albo
Prawo Zamówień Publicznych, na
organem samorządu zawodowego
formularzu stanowiącym załącznik nr lub gospodarczego odpowiednio
2 do SIWZ;
miejsca zamieszkania osoby lub
b) koncesję, zezwolenia lub
kraju, w którym Wykonawca ma
licencję na podjęcie działalności
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
gospodarczej w zakresie objętym
Przepis punktu 2.2. stosuje się
przedmiotem zamówienia.
odpowiednio.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując
2.4. W przypadku wątpliwości co
spełnianie warunków, których mowa do treści dokumentu złożonego
w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
przez wykonawcę mającego
zasobach innych podmiotów na
siedzibę lub miejsce zamieszkania
zasadach określonych w art. 26 ust. poza terytorium Rzeczypospolitej
2 b ustawy, a podmioty te będą brały Polskiej, zamawiający może
udział w realizacji części
zwrócić się do właściwych
zamówienia,
organów odpowiednio miejsca
to zobowiązany jest przedstawić
zamieszkania osoby lub kraju, w
w odniesieniu do tych podmiotów
którym wykonawca ma siedzibę lub
dokumenty wymienione w Rozdziale miejsce zamieszkania, z wnioskiem
XI w pkt. 1a i 1b SIWZ.
o udzielenie niezbędnych informacji
5. Dokumenty, o których mowa
dotyczących przedłożonego
w ust. 1, 2, 3 i 4 muszą być
dokumentu.
złożone w oryginale lub kserokopii 3. W celu wykazania spełniania
poświadczonej za
przez Wykonawców warunków, o
zgodność z oryginałem przez
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Wykonawcę.
Prawo Zamówień Publicznych
6. Dokumenty sporządzone w języku Zamawiający
obcym muszą być złożone wraz z
żąda następujących dokumentów:
tłumaczeniami na język polski,
a) oświadczenia o spełnianiu
poświadczonymi przez Wykonawcę. warunków udziału w postępowaniu, o
7. Zamawiający wezwie
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Wykonawców, którzy nie złożyli
Prawo
oświadczeń lub dokumentów, o
Zamówień Publicznych, na
których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 lub
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którzy nie złożyli pełnomocnictw albo formularzu stanowiącym załącznik nr
którzy złożyli
2 do SIWZ;
dokumenty zawierające błędy lub
b) „Wykaz wykonanych, a w
którzy
przypadku świadczeń okresowych
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do lub ciągłych również wykonywanych
ich złożenia w wyznaczonym przez usług, w okresie ostatnich trzech lat
siebie terminie, chyba że mimo ich przed dniem wszczęcia niniejszego
złożenia oferta Wykonawcy podlega postępowania, a jeżeli okres
odrzuceniu lub konieczne byłoby
prowadzenia działalności jest krótszy
unieważnienie postępowania.
- w tym okresie - minimum 2 usługi
Złożone na wezwanie
odpowiadającą swoim rodzajem
Zamawiającego
usługom stanowiącym przedmiot
oświadczenia i dokumenty powinny niniejszego zamówienia, z podaniem
potwierdzać spełnianie przez
ich dat wykonania i odbiorców
wykonawcę warunków udziału w
oraz załączenia dokumentów
postępowaniu nie później niż w dniu, wystawionych przez podmioty na
w którym upływa termin składania
rzecz których te usługi wykonano
ofert.
potwierdzających, że zostały one
Zamawiający może także wezwać, w wykonane należycie”;
wyznaczonym przez siebie terminie, c) „Oświadczenie o posiadanym
do złożenia wyjaśnień dotyczących potencjale kadrowym określonym
oświadczeń lub dokumentów, o
w SIWZ rozdziale III ustęp 1 pkt.
których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4.
3 że osoby wykonujące przedmiot
8. Nie złożenie wyjaśnień lub nie
zamówienia posiadają aktualne
złożenie w wyznaczonym terminie zaświadczenia badań okresowych,
któregokolwiek z oświadczeń lub
aktualne książeczki zdrowia do
dokumentów, o których mowa w ust. celów sanitarno epidemiologicznych
1, 2, 3 i 4 spowoduje wykluczenie
oraz są zaszczepieni przeciw WZW
Wykonawcy z postępowania.
typ B”;
d) „Dokument potwierdzający odbyte
szkolenie w zakresie stosowania
środków dezynfekcyjnych”.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2 b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części
zamówienia,
to zobowiązany jest przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty
wymienione w Rozdziale XI w pkt. 1a
i 1b SIWZ.
5. Dokumenty, o których mowa
w ust. 1, 2, 3 i 4 muszą być
złożone w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku
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obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.
7. Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy nie złożyli
oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust.
1, 2, 3 i 4 lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie
Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu,
w którym upływa termin składania
ofert.
Zamawiający może także wezwać, w
wyznaczonym przez siebie terminie,
do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4.
8. Nie złożenie wyjaśnień lub nie
złożenie w wyznaczonym terminie
któregokolwiek z oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust.
1, 2, 3 i 4 spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
03/12/2012 Godzina: 11:00
sekcja IV.3.4
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/12/2012 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
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_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-161997
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