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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 Specjalistyczy im.
M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

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

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 426895910

Osoba do kontaktów:  Kamila Juszczak

E-mail:  k.juszczak@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:
174/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na
dostawę lamp operacyjnych LED i ssaków do centralnej próżni w ramach realizacji projektu „Modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu
rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” 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 dostawa lamp operacyjnych LED i ssaków do centralnej próżni
w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”
dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2. Na przedmiot zamówienia składają się 2 pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków wymaganych oraz warunków gwarancji znajduje się w
załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
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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)
174/ZP/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KamilaJ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-170307   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 249-441395  z dnia:  27/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/12/2014  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 7

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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie –
załącznik nr 7 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu

Powinno być:

a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie –
załącznik nr 7 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
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składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu albo
ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
Uwaga:
W wykazie Wykonawca winien
ująć główne dostawy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie odpowiadające
swoim zakresem dostawom
określonym w warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w pkt. IV.B.2
SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda: dokumentów dotyczących w
szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,

składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu albo
ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
Uwaga:
W wykazie Wykonawca winien
ująć główne dostawy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie odpowiadające
swoim zakresem dostawom
określonym w warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w pkt. IV.B.2
SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda: dokumentów dotyczących w
szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
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d. zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie
do dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Spełnienie warunku zostanie
dokonane na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonał co najmniej
1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto min.:
Pakiet nr 1 – 160 000,00zł.
Pakiet nr 2 – 6 700,00zł.
i udokumentuje, że dostawy te
zostały wykonane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego w pkt.
IV. B.2. jeśli wartości zostaną
podane w walutach innych niż
PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs PLN do tej waluty podawany
przez NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia przyjmuje się średni
kurs waluty publikowany pierwszego
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w którym zostanie on opublikowany.

d. zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie
do dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Spełnienie warunku zostanie
dokonane na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz jeżeli
wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, wykonał co najmniej
1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto min.:
Pakiet nr 1 – 160 000,00zł.
Pakiet nr 2 – 6 700,00zł.
i udokumentuje, że dostawy te
zostały wykonane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego w pkt.
IV. B.2. jeśli wartości zostaną
podane w walutach innych niż
PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs PLN do tej waluty podawany
przez NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje
się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on
opublikowany.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
01/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/02/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
01/02/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/02/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-000067
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