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KRS 0000

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 6/CATER/DCZP/2020/US dot. Usługi Społecznej na:
„Przygotowanie i dystrybucję posiłków dla pacjentów i pracowników „DCZP” sp. z o.o. wraz z
dzierżawą pomieszczeń przy ul. Wybrzeże J.C. – Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu”

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2

1. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt.: VIII. MIEJSCE
ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby
zamawiającego)w terminie do dnia 14.05.2020r. do godz. 10:00 na adres: Wyb. J. C.
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.
2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty
tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
Oferta w postępowaniu na:
„Przygotowanie i dystrybucję posiłków dla pacjentów i pracowników „DCZP” sp. z o.o. wraz z
dzierżawą pomieszczeń przy ul. Wybrzeże J.C. – Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu”
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.05.2020r. godz. 11:00
4.
5.

6.

Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie
koperty.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 14.05.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Jest:
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby
zamawiającego)w terminie do dnia 15.05.2020r. do godz. 9:00 na adres: Wyb. J. C.
Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.
2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty
tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

Oferta w postępowaniu na:
„Przygotowanie i dystrybucję posiłków dla pacjentów i pracowników „DCZP” sp. z o.o. wraz z
dzierżawą pomieszczeń przy ul. Wybrzeże J.C. – Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu”
NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2020r. godz. 9:15
4.
5.

6.

Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie
koperty.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 15.05.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego:
Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

2. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt.: IV. WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Było:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie dokument poświadczający uprawnienia na wykonanie
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług cateringowych/żywienia grup.
2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie bądź
wykonywanie min. trzech usług przygotowywania i dostarczania posiłków w obiektach podmiotów leczniczych
(szpitale), o wartości min. 500.000,00 zł brutto rocznie oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – Załącznik nr 13.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz
ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych a także tych, którzy nie wykażą spełnienia w/w wymogu.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia,
oprócz powyższych wskazanych, do złożenia następujących dokumentów:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 4do ogłoszenia
– oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według załącznika nr 5do ogłoszenia
– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Jest:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie dokument poświadczający uprawnienia na wykonanie
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług cateringowych/żywienia grup.
2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie bądź
wykonywanie min. trzech usług przygotowywania i dostarczania posiłków w obiektach podmiotów leczniczych
(szpitale), o wartości min. 500.000,00 zł brutto rocznie – Załącznik nr 13 do Ogłoszenia. Wybrany wykonawca
w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o wyborze oferenta dostarczy dowody potwierdzające, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz
ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych a także tych, którzy nie wykażą spełnienia w/w wymogu.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest
do
złożenia, oprócz powyższych wskazanych, do złożenia następujących dokumentów:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 4do ogłoszenia
– oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według załącznika nr 5do ogłoszenia
– odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Załączniki:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2
- Załącznik nr 13 – wykaz usług do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2

