Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl
Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.3.2020
Data: 15.07.2020
L. dz. 2821 /2020

Liczba stron: 1

WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)
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
Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu. Obecne referencje opisane w rozdziale II pkt 2- 2.1 SIWZ
„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”, powodują iż wykonawca X, jak prawdopodobnie inni
Wykonawcy Y, nie może złożyć oferty.
Proponujemy zmianę kryterium doświadczenia w zakresie sprzątanych powierzchni do 3000m2. Obniżenie
wymaganego przez Państwa progu może znacząco wpłynąć na konkurencyjność przetargu oraz spowodować
zwiększenie liczby otrzymanych ofert. W poprzednim, unieważnionym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta,
która dwukrotnie przewyższała przeznaczony budżet.
Odp.
Punkt II.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„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. 2,5 tys. m2 , każde o zrealizowanej wartości nie
mniejszej niż 200 tys. zł brutto, w tym min. 2 zamówienia dotyczące obiektów ochrony zdrowia”
Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
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