
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, 

Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Młodości 10, pok. 102 
tel. 622-94-87, fax: 644-47-56

Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028
Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193 tys. EURO 

na:
„ Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala Specjalistycznego  

im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” ( ZP 19/2011 )
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Świadczenie usług czystości obejmuje:

a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara” 
b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych
c. Pielęgnacja terenów zielonych.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia łącznie z załącznikami.

W ogłoszeniu nr 2011/S 142-236058 z dnia 27/07/201 jest:

I.  „Dokumenty jakie mają dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań 
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

1. Wykaz środków czystości oraz preparatów dezynfekujących, jakie Wykonawca zamierza 
użyć  do  wykonania  zamówienia  posiadających   aktualny  wpis  do  Rejestru  produktów 
biobójczych lub inny dokument dopuszczający do obrotu środki czystości, wraz podaniem nr 
dokumentów dopuszczających do obrotu. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Oświadczenie,  że  oferowane  środki  czystości,  jakie  Wykonawca  zamierza   użyć  do 
wykonania zamówienia, na mocy obowiązujących przepisów zostały dopuszczone do obrotu 
na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, w tym preparaty dezynfekujące posiadają aktualny 
wpis do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  a  mydło  w  płynie  zostało  wpisane  do 
Krajowego Systemu  Informowania  o  Kosmetykach,  z  jednoczesnym zapewnieniem,  iż  na 
każde żądanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, Wykonawca przedłoży 
odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tego faktu.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 5 do SIWZ.”

 
powinno być:

Dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań 
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

1. Wykaz środków czystości oraz preparatów dezynfekujących, jakie Wykonawca zamierza użyć 
do wykonania zamówienia wraz podaniem nr dokumentów dopuszczających do obrotu. Wzór 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Oświadczenie, że oferowane środki czystości, jakie Wykonawca zamierza  użyć do wykonania 
zamówienia,  na  mocy  obowiązujących  przepisów  zostały  dopuszczone  do  obrotu  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  tym  preparaty  dezynfekujące  będące  wyrobami 
medycznymi  posiadają  aktualny  wpis do  Rejestru  prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu 
Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych  lub 



zgłoszenie  do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów  Biobójczych   lub powiadomienie   Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub  wniosek o przeniesienie 
danych  do  bazy  EUDAMED  a  w  przypadku  preparatów  dezynfekujących  będących 
preparatami biobójczymi posiadają  pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie 
tymczasowe lub  decyzje  o wpisie  do rejestru  produktów biobójczych  niskiego  ryzyka  lub 
pozwolenie  na obrót,  o  którym mowa w art.  54 ustawy o produktach biobójczych  z  dnia 
13.09.2011 (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.) , natomiast mydło w płynie zostało wpisane 
do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach, z jednoczesnym zapewnieniem, iż na 
każde żądanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, Wykonawca przedłoży 
odpowiednie dokumenty na potwierdzenie tego faktu.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr  5  do  SIWZ.

II.  „Termin składania ofert : do dnia 01.09.2011 r. do godz. 10:30” 

powinno być:  do dnia 05.09.2011r. do godz. 10:30

III.  „Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert  :  w  dniu  01.09.2011r.  o  godz.  11:00  w  Budynku 
Administracji Szpitala, os. Młodości 10, pokój nr 111.”
powinno być: w dniu 05.09.2011r. o godz.  11:00 w Budynku Administracji  Szpitala,  os. 
Młodości 10, pokój nr 111.

Ogłoszenie  zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
12 sierpnia 2011 r.
W momencie ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie ono 
wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego,  oraz  na  stronie  internetowej 
Szpitala.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2011 r.


