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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385600-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2014/S 218-385600

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Sekcja
Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut,

Białystok15-027, POLSKA. Tel.:  +48 856646708. Faks:  +48 857435913. E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.11.2014, 2014/S 215-381387)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:90910000, 90911200, 90919200, 85142300, 60000000
Usługi sprzątania
Usługi sprzątania budynków
Usługi sprzątania biur
Usługi w zakresie higieny
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamiast:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
—.
—.
—.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.11.2014 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.11.2014 (9:00)
Powinno być:

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Kryteria określone poniżej:
"Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena – 90 %
Ocena punktowa ceny zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez
wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:
C min
Pc = ---------------- x 100 x Wk
C or
gdzie:
Pc – ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Cena”;
C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C or – cena brutto oferty rozpatrywanej;
Wk – waga kryterium (95 %).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385600-2014:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381387-2014:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S218
12/11/2014
385600-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -
Dodatkowe informacje - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

2/2

12/11/2014 S218
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -
Dodatkowe informacje - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/2

2. Kryterium jakości 10 %
Kryterium jakości oceniane przez dobór środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących:
najkorzystniejsze: tzn. środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych sprzetów i powierzchni w
poszczególnych oddziałach i innych komórkach organizacyjnych szpitala, będą spełniaływymagania Zamawiającego w
szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ, będą dostosowane do wymagań i potrzeb specyficznych oddziałów, lub innych
pomieszczeń, w których będa stosowane, będą przyjazne dla środowiska, bardziej bezpieczne dla pacjentów i personelu,
gwarantujące wysoki stopień bezpieczństwa sanitarnego – 10 pkt;
dopuszczalne, tzn środki, które będą spełniały wymagania Zamawiąjacego określone w SIWZ z zachowaniem
minimalnych standardów higieny i dezynfekcji – 0 pkt.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Dodano:
3. Wykaz środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących- Zał nr 8 do SIWZ"
5. aktualne karty charakterystyki preparatów, ulotki / instrukcje użytkowania oraz wyniki badań potwierdzajace działanie
bójcze preparatów wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.12.2014 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.12.2014 (9:30)


