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WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  
przedmiot postępowania:  usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku przychodni DCM DOLMED 

S.A. we Wrocławiu  
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
 

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 

Pyt.1 

Zamawiający w rozdziale II pkt. 2.1. postawił warunek: 
„należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na 
kompleksowym sprzątaniu budynków o powierzchni min. 4 tys. m2, każde o zrealizowanej wartości nie 
mniejszej niż 250 tys. zł brutto, w tym min. 2 zamówienia dotyczące obiektów ochrony zdrowia,”   
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację w/w warunku na: 
„co najmniej 3 zamówień polegających na kompleksowym sprzątaniu budynków o powierzchni min. 4 
tys. m2, każde o zrealizowanej wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto, w tym min. 2 zamówienia 
dotyczące obiektów użyteczności publicznej”, Wykonawca prośbę swą motywuje tym, że posiada 
doświadczenie w kompleksowych usługach sprzątania budynków, w których przebywają zarówno 
pracownicy jak i osoby z zewnątrz, postawiony warunek dot. obiektów ochrony zdrowia ogranicza 
możliwość udziału w postępowaniu, a tym samym możliwość zdobycia doświadczenia w takich 
obiektach, w związku z powyższym wnosimy jak wyżej. 
 
Ze względu na specyfikę usług utrzymania czystości w obiektach ochrony zdrowia (postępowanie z 
odpadami medycznymi, procedury dezynfekcyjne itp.) Zamawiający oczekuje od Wykonawców wykazania 
się doświadczeniem adekwatnym do przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
            

 

 

PREZES ZARZĄDU 

Marek Moszczyński 

 

 

 

 

 

 


