SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH

Suwałki, dnia 18/05/2020r.
L.dz. SZW.DZI.262. 145/05/USP/WU/2020
Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 05/USP/WU/2020
Dotyczy zamówienia na:„ Ochrona obiektów szpitalnych wraz z posesją oraz obsługa szatni na rzecz Szpitala
Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Uczestnik 1

Pytanie 1
zgodnie z pkt. V Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne nr 05/USP/WU/2020 „Zamawiający uzna, że Wykonawca
posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że (…)
wykonał przynajmniej 1 usługę ochrony osób lub mienia w obiektach użyteczności publicznej o wartości przynajmniej 300 000,00
zł brutto (w ramach jednej umowy)”.
Wartości zawarte w powyższym zapisie są bardzo wysokie. Wiele firm nie ma możliwości wykazać, że wykonywała usługi o
wskazanej wartości. Wobec tego proszę o odstąpienie od tego warunku.
Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w zakresie Rozdziału V -Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej poprzez wykreślenie i odstąpienie od wymogu:
 zdolności technicznej lub zawodowej
a)
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania
zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał :


przynajmniej 1 usługę ochrony osób lub mienia w obiektach użyteczności publicznej:
- o wartości przynajmniej 300 000,00 zł brutto,
wraz z dowodami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu wykonanych usług oraz dowodów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
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