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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458112-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2019/S 188-458112
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 185-450768)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Polska
Tel.: +48 225081821
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Faks: +48 225081803
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cskmswia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą
zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie
Numer referencyjny: CSKDZP-2375/30/08/01/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą
zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie, zgodnie z załącznikiem xls i opisem przedmiotu
zamówienia - załącznik word
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2019

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 185-450768
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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: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
I.
Wykonane przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, usługi
porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Za usługi porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna dwie usługi (każda
świadczona usługa w ramach jednej odrębnej umowy) wykonywane przez wykonawcę świadczone w
budynkach użyteczności publicznej, przez okres co najmniej jednego roku (liczony w sposób ciągły jako kole
Powinno być:
Z powodu, iż ilość znaków w ogłoszeniu jest ograniczona, a to skutkuje tym, iż nie może zostać opublikowana
kompletna treść warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej, Zamawiający
informuje, iż pełna treść owego warunku udziału w postępowaniu znajduje się w dokumentacji przetargowej na
stronie internetowej Zamawiającego tj. dokument SIWZ, punkt 6.2 Lp. 1, strona nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty elektronicznej
Jednolity europejski dokument zamówienia
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Certyfikat
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczenony od
odpowiedzialności cywilnej
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
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Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
Wadium wymagane. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z SIWZ
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 7
ustawy Pzp - zgodnie z SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty elektronicznej
Jednolity europejski dokument zamówienia
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Certyfikat
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Informacje dodatkowe:
Wadium wymagane, w wysokości: 56 027,21 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem
21/100 PLN) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgodnie z SIWZ
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcę na podstawię przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7
ustawy Pzp - zgodnie z SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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