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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Krajowy numer
identyfikacyjny 87121917800000, ul. ul. Ligi Polskiej 8, 87100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, państwo Polska, tel. 566 574 290, e-mail sekretariat2@op.pl, faks 566 574 290.
Adres strony internetowej (url): www.zpotorun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje:
a/ wykazem minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie kompleksowego
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
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.
Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
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.
b) wykazem narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zasoby w tym zakresie, jeśli
dysponuje on co najmniej n/w narzędziami i urządzeniami: odkurzacze biurowe – 2 szt.,
odkurzacz do pracy na sucho-mokro – 1 szt., maszyna szorująco-zbierająca (szorowarka) do
pielęgnacji posadzek i powierzchni poziomych – 1 szt., polerka maszynowa podłogowa – 1
szt., wózki serwisowe do sprzątania - 5 szt., wózki do transportu odpadów komunalnych na
terenie oddziałów - 4 szt., wózek do transportu odpadów komunalnych na zewnątrz Zakładu -

1szt., wózki do transportu brudnej bielizny pościelowej – 4 szt., zestaw do mycia okien na
wysokości – 1 szt., pomocniczy sprzęt w postaci: drobny zestaw sprzętu do prac ogrodniczych
(kosiarka - 1 szt, podkoszarka – 1 szt.), mopy, wiadra, szczotki.
c) wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje n/w osobami:
- 1 osoba przewidziana do kierowania i kontroli jakości usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 12-miesięczny staż pracy (doświadczenie) na zajmowanym
stanowisku w placówkach świadczących usługi medyczne, ukończony kurs/szkolenie z
zakresu: technologii w usługach sprzątania;
- minimum 5 osób, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (doświadczenie) w zakresie
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje:
a/ wykazem minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie kompleksowego
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
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.
Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
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.
b) wykazem narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zasoby w tym zakresie, jeśli
dysponuje on co najmniej n/w narzędziami i urządzeniami: odkurzacze biurowe – 2 szt.,
odkurzacz do pracy na sucho-mokro – 1 szt., maszyna szorująco-zbierająca do pielęgnacji
posadzek i powierzchni poziomych – 1 szt., polerka maszynowa podłogowa – 1 szt., wózki
serwisowe do sprzątania - 5 szt., wózki do transportu odpadów komunalnych na terenie
oddziałów - 4 szt., wózek do transportu odpadów komunalnych na zewnątrz Zakładu - 1szt.,
wózki do transportu brudnej bielizny pościelowej – 4 szt., zestaw do mycia okien na
wysokości – 1 szt., pomocniczy sprzęt w postaci: drobny zestaw sprzętu do prac ogrodniczych
(kosiarka - 1 szt, podkoszarka – 1 szt.), mopy, wiadra, szczotki. c) wykazem osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje n/w osobami:
- 1 osoba przewidziana do kierowania i kontroli jakości usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 12-miesięczny staż pracy (doświadczenie) na zajmowanym
stanowisku w placówkach świadczących usługi medyczne, ukończony kurs/szkolenie z
zakresu: technologii w usługach sprzątania;
- minimum 5 osób, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (doświadczenie) w zakresie
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.)
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 250.000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
c/ wykaz minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie kompleksowego
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
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.
Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
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.
d) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zasoby w tym zakresie, jeśli
dysponuje on co najmniej n/w narzędziami i urządzeniami: odkurzacze biurowe – 2 szt.,
odkurzacz do pracy na sucho-mokro – 1 szt., maszyna szorująco-zbierająca (szorowarka) do
pielęgnacji posadzek i powierzchni poziomych – 1 szt., polerka maszynowa podłogowa – 1
szt., wózki serwisowe do sprzątania - 5 szt., wózki do transportu odpadów komunalnych na
terenie oddziałów - 4 szt., wózek do transportu odpadów komunalnych na zewnątrz Zakładu 1szt., wózki do transportu brudnej bielizny pościelowej – 4 szt., zestaw do mycia okien na
wysokości – 1 szt., pomocniczy sprzęt w postaci: drobny zestaw sprzętu do prac ogrodniczych
(kosiarka - 1 szt, podkoszarka – 1 szt.), mopy, wiadra, szczotki.
e) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje n/w osobami:
- 1 osoba przewidziana do kierowania i kontroli jakości usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 12-miesięczny staż pracy (doświadczenie) na zajmowanym
stanowisku w placówkach świadczących usługi medyczne, ukończony kurs/szkolenie z
zakresu: technologii w usługach sprzątania;
- minimum 5 osób, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (doświadczenie) w zakresie
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej.

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 250.000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
c/ wykaz minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie kompleksowego
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej o wartości minimum 250.000,00 zł. brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
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.
Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
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.
d) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zasoby w tym zakresie, jeśli
dysponuje on co najmniej n/w narzędziami i urządzeniami: odkurzacze biurowe – 2 szt.,
odkurzacz do pracy na sucho-mokro – 1 szt., maszyna szorująco-zbierająca do pielęgnacji
posadzek i powierzchni poziomych – 1 szt., polerka maszynowa podłogowa – 1 szt., wózki
serwisowe do sprzątania - 5 szt., wózki do transportu odpadów komunalnych na terenie
oddziałów - 4 szt., wózek do transportu odpadów komunalnych na zewnątrz Zakładu - 1szt.,
wózki do transportu brudnej bielizny pościelowej – 4 szt., zestaw do mycia okien na
wysokości – 1 szt., pomocniczy sprzęt w postaci: drobny zestaw sprzętu do prac ogrodniczych
(kosiarka - 1 szt, podkoszarka – 1 szt.), mopy, wiadra, szczotki.
e) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje n/w osobami:

- 1 osoba przewidziana do kierowania i kontroli jakości usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 12-miesięczny staż pracy (doświadczenie) na zajmowanym
stanowisku w placówkach świadczących usługi medyczne, ukończony kurs/szkolenie z
zakresu: technologii w usługach sprzątania;
- minimum 5 osób, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem
zamówienia posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (doświadczenie) w zakresie
specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej.

