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Wykonawcy
Dotyczy: przetorgu nieogroniczonego no zodonio pn. ,,Wykononie uslugi codziennego kompleksowego
sprzqtania i dezynfekcji (w obiektoch iterenoch zewnQtrznych) mojqce no celu utrzymonie czystolciw

gronicoch norm przewidzionych dlo obiekt6w sluiby zdrowio w podleglych plac6wkoch WCZ SPZOZ
we wroclawiu (znok postqpowonio wCz/P/U -2/2077)
lnformujQ, i2 do Zamawiajqcego wplynqly zapytania do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
od Wykonawc6w. Na podstawie art.38 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wie6
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 t. poz. 2!64 ze zm.) zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (czq5t I
SIWZ) przekazujQ odpowiedzi na poni2sze pytanla:
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t.

wrolfirly

o wytntlenlc r pkt 143 hlfrrfrl dla wYlronr$rofiv r.ryterfum nr z -

or6b :lderowanFh do reoltsaCl Frcdmlotu rrr$wl3r$' fonl3cznogt
lmlcnDeso wy'krr.nh oo6b *lercwenyEh do r.cllricil tem6wlenh, pGbdehcydi okr€{one
dohrladczcnle, lanroryruje wedfug nrr obecne6D wykonau€U co rtanswl nrrur aoh rn' 7
ust- 1 u3trwy Prr*o rtrrdwiefi publkzqcfi tj. rasrdy :achorranb uadv'ej kontrerrii i
Do6wl3deenlB

rtyJnego trEktovrEnia wykonowc&r,

Odp. Kryterium oceny ofert nr 2- Doiwiadczenie os6b skierowanych do realizacji
przedmiotu zam6wienia - zostalo okreilone przez Zamawiajqcego w celu wyboru
Wykonawcy, kt6ry zagwarantuje najwyiszq jako56 Swiadczonych ustu8. Kryterium to jest
takie sp6jne z okre6lonym przez Zamawiajqcego warunkiem udziatu w postqpowaniu tj. ,,
Zomowiojqcy uzno,2e worunek udziolu w postqpowoniu zostol spelniony, ie2eli Wykonawco
wyka2e,2e w okresie ostotnich trzech lot przed uptywem terminu skladonio ofen, o ie-aeli
okres prowodzenia dziotolnolci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonol z noleiytq sto'ronnoiciq
co nojmniej dwo zomdwienio polegojqce no wykononiu uslugi podobnego rodzoiu (ioko
zom6wienie podobnego rodzoju Zomawioiqcy rozumie uslugQ sprzqtonio w ploc6wce slu2by
zdrowia)".
Tym samym Zamawiajqcy nie przychyla siq do wniosku Wykonawcy o wykreSlenie kryterium
nr 2. Kryteria oceny ofert pozostaja bez zmian.
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