Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007368 z dnia 2021-02-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi dostarczania posiłków do Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300224440
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Poznańska 79
1.4.2.) Miejscowość: Kalisz
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 627651451
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.kalisz.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007368
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00006314/03
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przynajmniej na sumę określoną przez zamawiającego w pkt
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C.2.3 SWZ.b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.4 SWZ z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,c) dowody określające czy usługi
zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
Po zmianie:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przynajmniej na sumę określoną przez zamawiającego w pkt
C.2.3 SWZ.b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.2.4 SWZ z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,c) dowody określające czy usługi
zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy,d) zaświadczenia wydane co najmniej w 2019 roku przez akredytowane
laboratorium żywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego posiłku potwierdzającego jakość
gotowego wyrobu przygotowanego w ramach danej diety (1 dieta = 1 zaświadczenie).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych
Przed zmianą:
a) aktualna opinia właściwej terenowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że
samochody, którymi mają być dowożone posiłki spełniają wymagania, dotyczące transportu
żywności,b) aktualna decyzja właściwej terenowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
dopuszczeniu pomieszczeń, w których mają być przygotowywane posiłki wystawione nie
wcześniejc) certyfikat ISO 22000 – Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
EN ISO 22000:2005 lub inny równoważny certyfikat
Po zmianie:
a) aktualna opinia właściwej terenowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że
samochody, którymi mają być dowożone posiłki spełniają wymagania, dotyczące transportu
żywności,b) aktualna decyzja właściwej terenowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
dopuszczeniu pomieszczeń, w których mają być przygotowywane posiłki wystawione nie
wcześniejc) certyfikat ISO 22000 – Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
EN ISO 22000:2005 lub inny równoważny certyfikat,d) zaświadczenia wydane co najmniej w
2019 roku przez akredytowane laboratorium żywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego posiłku
potwierdzającego jakość gotowego wyrobu przygotowanego w ramach danej diety (1 dieta = 1
zaświadczenie).
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