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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445351-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Goleniów: Usługi sprzątania
2015/S 245-445351
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Nowogardzka 2, Osoba do kontaktów: Paweł Szczukiewicz, Goleniów 72-100, POLSKA. Tel.:
+48 914664313. Faks: +48 914664315. E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalgoleniow.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.11.2015, 2015/S 220-401317)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90910000
Usługi sprzątania
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Opis warunku: ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu do składania ofert ukończyli minimum 3 zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia. Przez
zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie o wartości
nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub
dokumentów załączonych do oferty na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
31.12.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
31.12.2015 (11:00)
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Opis warunku: ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu do składania ofert ukończyli minimum 1 zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia. Przez
zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie zamówienie polegające na dostawie o wartości
nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub
dokumentów załączonych do oferty na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.1.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
15.1.2016 (11:00)
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