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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604072-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania
2019/S 245-604072

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 241-591953)

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

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252465327
Adres pocztowy: ul. Nowy Zjazd 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rączkowska
E-mail: zamowienia@mcs-przychodnia.pl 
Tel.:  +48 225569300
Faks:  +48 225569403
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mcs-przychodnia.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w Mazowieckim Centrum
Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.
Numer referencyjny: ZP/19/19

II.1.2) Główny kod CPV
90910000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania oraz nieprzerwane utrzymanie czystości w
gabinetach, toaletach, pracowniach, korytarzach, szatniach oraz pomieszczeniach biurowych w sposób
umożliwiający właściwe i zgodne z wymogami sanitarno–epidemiologicznymi prowadzenie statutowej
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działalności Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. do SIWZ. Zawiera on
szczegółowy wykaz pomieszczeń oraz wykaz i harmonogram prac niezbędnych do realizacji zamówienia.

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

16/12/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 241-591953

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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na sprzątaniu obiektów służby zdrowia (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o powierzchni nie

mniejszej niż 4.000 m2.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na sprzątaniu obiektów służby zdrowia (w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o powierzchni nie

mniejszej niż 3.500 m2.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591953-2019:TEXT:PL:HTML

		2019-12-19T06:57:46+0100
	ARHS SPIKESEED 9889c1cc83995eab7e4b9c4a5f8bbbb5e15b901b




