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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 w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@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:
Nr spr 187/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu neurochirurgicznego wyszczególnione
asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  
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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)
187/ZP/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-006962   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 014-020741  z dnia:  21/01/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/01/2015  (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:
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę
wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to
niezbędne, pkt VI.4.3)

Zamiast:

Wykonawcom przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Środki ochrony prawnej
przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes
prawny w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówień
publicznych.

Powinno być:

Wykonawcom przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Środki ochrony prawnej
przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać
żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.5. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym
podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie
5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego
stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo
zamówień publicznych albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu

czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych
albo w terminie 15 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w
przypadku gdy wartość zamówienia
jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej
- jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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nieograniczonego, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w
przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności
innych niż określone w punktach 7 i
8 wnosi się, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy
Prawo zamówień publicznych - w
terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu
należytej
staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego
wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie
opublikował ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku
nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi
się nie później niż
w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający: nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom
oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla

9. Odwołanie wobec czynności
innych niż określone w punktach 7 i
8 wnosi się, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych - w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego
wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie
opublikował ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający: nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom
oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału
nie stanowią inaczej.
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siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału
nie
stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub
postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa
Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I
w księdze I w tytule VI w dziale Va
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z
późn.
zm. – Kodeks postępowania
cywilnego.

15. Od wyroku sądu lub
postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa
Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych
przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I
w księdze I w tytule VI w dziale Va
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
z późn.zm. – Kodeks postępowania
cywilnego.

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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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