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Do  

Wykonawców 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 

2018r.poz. 1986 ze zm.) na :  

 Usługi w zakresie wykonywania zadań na rzecz pacjentów Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. dotyczących opieki socjalnej. 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w związku z 

tym, zmianie ulga termin składania i otwarcia ofert tj.: 

SIWZ: Rozdział XIII pkt 4.5 oraz Rozdział XV pkt 1 i 2 

Ogłoszenie: Sekcja IV 6.2 i 6.6  

Było: 

Składanie ofert: 2 sierpnia 2019r. godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 2 sierpnia 2019r. godz. 10:30 

Jest: 

Składanie ofert: 5 sierpnia 2019r. godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 5 sierpnia 2019r. godz. 10:30 

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 12a.ust. 1 

 

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 38 ust. 4  

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 38 ust. 4 a pkt 1) 

Zgodnie z powyższym: 

 

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 12a.ust. 3: 

Zmianę terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: 



https://www.scol.warszawa.pl/przetargi 

 

MODYFIKACJA: 

Rozdział V ust. 1 pkt 1.2.3 

Ogłoszenie: Sekcja III 1.3) zdolność techniczna lub zawodowa oraz 6) 

Było: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w 

tym 

okresie, wykonywał lub wykonuje jedną usługę wykonywania zadań pracowników socjalnych 

oraz administracyjnych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. 

Jest:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w 

tym 

okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej jedną usługę wykonywania zadań pracowników 

socjalnych i  administracyjnych lub usługę świadczenia pomocy na rzecz pacjentów 

przebywających w podmiotach medycznych  o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto łącznie. 

 

 

Zamawiający informuję, że wymogi: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW zawarte w Rozdziale V, 

mają być spełnione łącznie.  

 

 

Zatwierdził: 

Zarząd Spółki 



1.08.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/96a47623-e9ea-4deb-a4a1-6b31c684bbc2 1/3

Ogłoszenie nr 540160363-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 578750-N-2019 

Data: 25/07/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131 

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88. 

Adres strony internetowej (url): https://www.scol.warszawa.pl/kopia-ponizej-221-000-euro-dostawy- 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonywał lub wykonuje jedną usługę

wykonywania zadań pracowników socjalnych oraz administracyjnych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie tego

warunku zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca

się sporządzić wykaz usług zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

wykonawca przedstawi wykaz osób , skierowanych do realizacji usługi na wykonywanie zadań na rzecz pacjentów w zakresie opieki socjalnej:

Stanowisko: pracownik socjalny z wykształceniem wyższym, niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116

oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 1508)- oraz: Stanowisko- pracownik biurowy z wyższym

wykształceniem w szczególności: administracyjnym, pedagogicznym, socjologii, psychologii, pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, zgodnie z

załącznikiem nr 5 a do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi. 

W ogłoszeniu powinno być: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej

jedną usługę wykonywania zadań pracowników socjalnych i administracyjnych lub usługę świadczenia pomocy na rzecz pacjentów

przebywających w podmiotach medycznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto łącznie. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający

żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz usług

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób ,

skierowanych do realizacji usługi na wykonywanie zadań na rzecz pacjentów w zakresie opieki socjalnej: Stanowisko: pracownik socjalny z

wykształceniem wyższym, niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art.156 ustawy o pomocy

społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 1508)- oraz: Stanowisko- pracownik biurowy/administracyjny z wyższym

wykształceniem w szczególności: administracyjnym, pedagogicznym, socjologii, psychologii, pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, zgodnie z

załącznikiem nr 5 a do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonywał lub wykonuje jedną usługę

wykonywania zadań pracowników socjalnych oraz administracyjnych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie tego

warunku zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca

się sporządzić wykaz usług zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

wykonawca przedstawi wykaz osób , skierowanych do realizacji usługi na wykonywanie zadań na rzecz pacjentów w zakresie opieki socjalnej:

Stanowisko: pracownik socjalny z wykształceniem wyższym, niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116

oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 1508)- oraz: Stanowisko- pracownik biurowy z wyższym

wykształceniem w szczególności: administracyjnym, pedagogicznym, socjologii, psychologii, pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, zgodnie z

załącznikiem nr 5 a do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi. 

W ogłoszeniu powinno być: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej

jedną usługę wykonywania zadań pracowników socjalnych i administracyjnych lub usługę świadczenia pomocy na rzecz pacjentów

przebywających w podmiotach medycznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto łącznie. Na potwierdzenie tego warunku zamawiający

żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz usług

zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wykaz usług). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób ,

skierowanych do realizacji usługi na wykonywanie zadań na rzecz pacjentów w zakresie opieki socjalnej: Stanowisko: pracownik socjalny z

wykształceniem wyższym, niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art.156 ustawy o pomocy

społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2018r. poz. 1508)- oraz: Stanowisko- pracownik biurowy/administracyjny z wyższym

wykształceniem w szczególności: administracyjnym, pedagogicznym, socjologii, psychologii, pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, zgodnie z

załącznikiem nr 5 a do SIWZ- Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data 2019-08-02, godzina 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data 2019-08-05, godzina 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin otwarcia ofert: Data: 2019-08-05, godzina 10:30 

 
Drukuj


