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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Blankiewicz
Tel.: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks: +48 223265834
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brodnowski.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: MSB/PN/49/07/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
15894220

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Sp. z o.o., II Oddziału Kardiologicznego ul. Poznańska 22 w Warszawie, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
ul. Suwalska 11 w Warszawie dla średnio 420 pacjentów dziennie. Usługa świadczona w systemie bemarowym
z dostawą do kuchenki oddziału z uwzględnieniem diet szpitalnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
opisany został w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MSWwWSPZ00
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-110137
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 143-327316
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/07/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na realizacji
usługi żywienia pacjentów podmiotu leczniczego w systemie bemarowym o wartości brutto 2 000 000,00
PLN, Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku zamówień, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że zrealizował jedno zamówienie o ww. wartości,
— skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka oraz
minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku dietetyka.
Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, o których mowa w pkt 8 SIWZ:
— Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 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, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
— Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8 ppkt. 2 lit. c SIWZ - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5B do SIWZ (załącznik potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu i kryterium nr
3).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
— wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na realizacji
usługi żywienia pacjentów podmiotu leczniczego w systemie bemarowym o wartości brutto 2 000 000,00
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PLN, Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku zamówień, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że zrealizował jedno zamówienie o ww. wartości,
— skierują do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka oraz
minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku dietetyka.
Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, o których mowa w pkt 8 SIWZ:
— Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 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, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
— Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8 ppkt. 2 lit. c SIWZ - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5B do SIWZ (załącznik potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu i kryterium nr
3).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

