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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódż Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 426895912

Osoba do kontaktów:  Beata Wojciechowska-Cholewa

E-mail:  b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usługi
prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania bielizny szpitalnej, dzierżawionej oraz serwisu
bieliźniarskiego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi na zasadach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a w szczególności wykonywanie czynności polegających na:
a) świadczeniu kompleksowej usługi pralniczej zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi dla
procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz technologią i warunkami
obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z dnia 27.04.2000 r. (Dz.U.nr 40 z dnia 19.05.2000r.
poz.469), Ustawy z dnia 5.12.2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. z 2008 r. Nr 234 poz.1570 z późn. zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2012 r. poz.
892) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26.09 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
BHP (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650) z zastosowaniem preparatów posiadających aktualne certyfikaty,
oznaczenie CE, Deklarację Zgodności WE i wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument
potwierdzający dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie RP lub Unii Europejskiej jeżeli dotyczy, zgodnie
z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz.679 z późn. zm). Środki
piorąco – dezynfekujące jako środki o przydatności do prania bielizny szpitalnej muszą działać na wirusy,
bakterie, prątki , grzyby i spory w tym na clostridium difficile,
b) kompleksowej usłudze pralniczej bielizny i odzieży szpitalnej obejmującej w szczególności: dezynfekcję,
pranie, płukanie przy użyciu płynu antystatycznego w zależności od potrzeb, suszenie, maglowanie,
prasowanie, bieżącą reperację ( serwis bieliźniarski ), segregację i pakowanie bielizny oraz czyszczenie
chemiczne asortymentu nienadającego się do prania wodnego z zastosowaniem rozpuszczalników
bezhalogenowych,
c) praniu dzierżawionej bielizny - rodzaje asortymentu podlegającego praniu i serwisowi bieliźniarskiemu
określa Załącznik A. Usługa obejmować będzie dzierżawę bielizny szpitalnej w zależności od potrzeb
Zamawiającego,
d) transporcie bielizny z/do siedziby Zamawiającego,
e) dzierżawie wag do ważenia bielizny,
f) dzierżawie wózków do transportu bielizny,
g) dzierżawie kołder i poduszek,
h) dzierżawie ręczników, koszul bawełnianych,
i) dostawie worków samorozpuszczanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 98310000  
Dodatkowe przedmioty 98311000  
 98315000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
32/ZP/13

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bcholewa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-052038   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 076-127675  z dnia:  18/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/04/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5 Krótki opis przedmiotu
zamówienia lub zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług prania bielizny
szpitalnej, dzierżawionej oraz
serwisu bieliźniarskiego dla WSS
im. M. Kopernika w Łodzi na
zasadach opisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
a w szczególności wykonywanie
czynności polegających na:
a) świadczeniu kompleksowej usługi
pralniczej zgodnie z wymogami
sanitarno- epidemiologicznymi
dla procesów dezynfekcji i prania
w zależności od asortymentu,
skażenia bielizny oraz technologią
i warunkami obowiązującymi
w placówkach służby zdrowia,
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
w pralniach i farbiarniach z dnia
27.04.2000 r. (Dz.U.nr 40 z dnia
19.05.2000r. poz.469), Ustawy z
dnia 5.12.2008 r o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług prania bielizny
szpitalnej, dzierżawionej oraz
serwisu bieliźniarskiego dla WSS
im. M. Kopernika w Łodzi na
zasadach opisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
a w szczególności wykonywanie
czynności polegających na:
a) świadczeniu kompleksowej usługi
pralniczej zgodnie z wymogami
sanitarno- epidemiologicznymi
dla procesów dezynfekcji i prania
w zależności od asortymentu,
skażenia bielizny oraz technologią
i warunkami obowiązującymi
w placówkach służby zdrowia,
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
w pralniach i farbiarniach z dnia
27.04.2000 r. (Dz.U.nr 40 z dnia
19.05.2000r. poz.469), Ustawy z
dnia 5.12.2008 r o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008
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r. Nr 234 poz.1570 z późn. zm.)
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2012 r. poz.
892) oraz Rozporządzenia Ministra
Pracy Polityki Socjalnej z dnia
26.09 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dz. U. z 2003r. nr
169 poz.1650) z zastosowaniem
preparatów posiadających aktualne
certyfikaty, oznaczenie CE,
Deklarację Zgodności WE i wpis
do Rejestru Wyrobów Medycznych
lub inny dokument potwierdzający
dopuszczenie do obrotu tego środka
na terenie RP lub Unii Europejskiej
jeżeli dotyczy, zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr
107, poz.679 z późn. zm). Środki
piorąco – dezynfekujące jako środki
o przydatności do prania bielizny
szpitalnej muszą działać na wirusy,
bakterie, prątki , grzyby i spory w tym
na clostridium difficile,
b) kompleksowej usłudze pralniczej
bielizny i odzieży szpitalnej
obejmującej w szczególności:
dezynfekcję, pranie, płukanie przy
użyciu płynu antystatycznego w
zależności od potrzeb, suszenie,
maglowanie, prasowanie, bieżącą
reperację ( serwis bieliźniarski ),
segregację i pakowanie bielizny
oraz czyszczenie chemiczne
asortymentu nienadającego się do
prania wodnego z zastosowaniem
rozpuszczalników bezhalogenowych,
c) praniu dzierżawionej bielizny -
rodzaje asortymentu podlegającego
praniu i serwisowi bieliźniarskiemu
określa Załącznik A. Usługa
obejmować będzie dzierżawę
bielizny szpitalnej w zależności od
potrzeb Zamawiającego,
d) transporcie bielizny z/do siedziby
Zamawiającego,
e) dzierżawie wag do ważenia
bielizny,
f) dzierżawie wózków do transportu
bielizny,
g) dzierżawie kołder i poduszek,
h) dzierżawie ręczników, koszul
bawełnianych,
i) dostawie worków
samorozpuszczanych.

r. Nr 234 poz.1570 z późn. zm.)
oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2012 r. poz.
892) oraz Rozporządzenia Ministra
Pracy Polityki Socjalnej z dnia
26.09 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP (Dz. U. z 2003r. nr
169 poz.1650) z zastosowaniem
preparatów posiadających aktualne
certyfikaty, oznaczenie CE,
Deklarację Zgodności WE i wpis
do Rejestru Wyrobów Medycznych
lub inny dokument potwierdzający
dopuszczenie do obrotu tego środka
na terenie RP lub Unii Europejskiej
jeżeli dotyczy, zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr
107, poz.679 z późn. zm). Środki
piorąco – dezynfekujące jako środki
o przydatności do prania bielizny
szpitalnej muszą działać na wirusy,
bakterie, prątki , grzyby i spory w tym
na clostridium difficile,
b) kompleksowej usłudze
pralniczej bielizny i odzieży
szpitalnej oraz dzierżawionej
obejmującej w szczególności:
dezynfekcję, pranie, płukanie przy
użyciu płynu antystatycznego w
zależności od potrzeb, suszenie,
maglowanie, prasowanie, bieżącą
reperację ( serwis bieliźniarski ),
segregację i pakowanie bielizny
oraz czyszczenie chemiczne
asortymentu nienadającego się do
prania wodnego z zastosowaniem
rozpuszczalników bezhalogenowych,
c) dzierżawie bielizny w zależności
od potrzeb Zamawiającego,
d) transporcie bielizny z/do siedziby
Zamawiającego,
e) dzierżawie wag do ważenia
bielizny,
f) dzierżawie wózków do transportu
bielizny,
g) dzierżawie kołder i poduszek,
h) dzierżawie ręczników, koszul
bawełnianych,
i) dostawie worków
samorozpuszczanych.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera SIWZ.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 8

Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3 Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Pracownicy punktu przyjmowania
i wydawania bielizny stanowić będą
personel Wykonawcy.
2. Wykonujący Usługę, którego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza podpisując umowę
z Zamawiającym zobowiązany
będzie do przejęcia pracowników
Zamawiającego na podstawie Art.
23’ Kodeksu Pracy zatrudnionych na
4 etatach.
3. Wynagrodzenie brutto
przejmowanych pracowników
kształtuje się na poziomie 13.084,40
zł /miesiąc
4. Pracownicy przewidziani do
przekazania Wykonawcy zatrudnieni
są w oparciu o umowę o pracę.
5. Zamawiający nie posiada żadnych
zaległych zobowiązań wobec
pracowników.
6. Zamawiający wydzierżawi
Wykonawcy pomieszczenie w celu
prowadzenia Punktu Wymiany
Bielizny o powierzchni 210,24
m2. Cena za 1 m2 – 8 zł. W/w
pomieszczenie znajduje się przy ul.
Pabianickiej 62.
7. Zamawiający wydzierżawi
Wykonawcy pomieszczenie w celu
prowadzenia Punktu Wymiany
Bielizny o powierzchni 17,94
m2. Cena za 1 m2 – 8 zł. W/w
pomieszczenie znajduje się przy Al.
Piłsudskiego 71.
8. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia oferty
częściowej. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości powierzenia przez
Wykonawcę żadnej części usługi
podwykonawcom ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.
11. Zakup finansowany jest ze
środków własnych Zamawiającego.

Powinno być:

1. Pracownicy punktu przyjmowania
i wydawania bielizny stanowić będą
personel Wykonawcy.
2. Wykonujący Usługę, którego
oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza podpisując umowę
z Zamawiającym zobowiązany
będzie do przejęcia pracowników
Zamawiającego na podstawie Art.
23’ Kodeksu Pracy zatrudnionych na
4 etatach.
3. Wynagrodzenie brutto
przejmowanych pracowników
kształtuje się na poziomie 13.084,40
zł /miesiąc
4. Pracownicy przewidziani do
przekazania Wykonawcy zatrudnieni
są w oparciu o umowę o pracę.
5. Zamawiający nie posiada żadnych
zaległych zobowiązań wobec
pracowników.
6. Zamawiający wydzierżawi
Wykonawcy pomieszczenie w celu
prowadzenia Punktu Wymiany
Bielizny o powierzchni 210,24
m2. Cena za 1 m2 – 8 zł. W/w
pomieszczenie znajduje się przy ul.
Pabianickiej 62.
7. Zamawiający wydzierżawi
Wykonawcy pomieszczenie w celu
prowadzenia Punktu Wymiany
Bielizny o powierzchni 17,94
m2. Cena za 1 m2 – 8 zł. W/w
pomieszczenie znajduje się przy Al.
Piłsudskiego 71.
8. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia oferty
częściowej. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości powierzenia przez
Wykonawcę żadnej części usługi
podwykonawcom ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp,
stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.
11. Zakup finansowany jest ze
środków własnych Zamawiającego.
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Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1) podwyższenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena netto cena brutto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
2) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
3) obniżenia cen w każdej sytuacji
zgłoszonej przez Wykonawcę.
4) zmiany ceny za przedmiotowe
usługi - może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, w wyjątkowych
przypadkach nie częściej niż co 12
miesięcy i nie może być wyższa od
wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych podanego
przez GUS za okres podlegający
waloryzacji. O zamiarze zmiany
ceny Usługobiorca zobowiązany
jest uprzedzić Usługodawcę z
miesięcznym wyprzedzeniem i
uzyskać jego zgodę.

Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
1) podwyższenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena netto cena brutto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
2) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
3) obniżenia cen w każdej sytuacji
zgłoszonej przez Wykonawcę.
4) zmiany ceny za przedmiotowe
usługi - może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, w wyjątkowych
przypadkach nie częściej niż co 12
miesięcy i nie może być wyższa od
wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych podanego
przez GUS za ostatni rok. O
zamiarze zmiany ceny Usługobiorca
zobowiązany jest uprzedzić
Usługodawcę z miesięcznym
wyprzedzeniem i uzyskać jego
zgodę.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-053347


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



