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

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

Osoba do kontaktów:  iwona prusaczyk

E-mail:  iwona.prusaczyk@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895404

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://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:
70/ZP/15 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na
usługę opracowania aktualizacji dokumentacji po Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej dla potrzeb Chirurgii
Naczyniowej i Ogólnej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania aktualizacji dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej na IV piętrze budynku wysokiego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie:
2.1 aktualizacji dokumentacji projektowej na modernizację i adaptację przestrzeni IV piętra budynku wysokiego
głównego w osiach 1 do 13 o powierzchni 891.m2, działka 85/41 obręb G-12,
2.2 dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę,
2.3 projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,
2.4 wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej,
2.5 innych nie wymienionych, powyżej opracowań, ekspertyz, projektów technicznych koniecznych do realizacji
robót budowlanych dla późniejszych wymogów eksploatacji obiektów,
2.6 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych,
2.7 pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na
realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /tj. Dz. U. z 25.06.2013r. pod pozycją 907 - tekst jednolity z późn. zm./
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich
przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71220000  
Dodatkowe przedmioty 71320000  
 71248000  
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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)
70/ZP/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_iprusaczyk
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-081488   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 119-218019  z dnia:  24/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/06/2015  (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:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą :

Zamiast:

70/ZP/15 - Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej 207 000
euro na
usługę opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej dla potrzeb
Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej WSS
im. M. Kopernika w Łodzi.

Powinno być:

70/ZP/15 - Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej 207 000
euro na
usługę opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Naczyniowej ,
Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M.
Kopernika w Łodzi.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
usługa opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej na IV piętrze
budynku wysokiego dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Naczyniowej i
Ogólnej
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przygotowanie:
2.1 aktualizacji dokumentacji
projektowej na modernizację i

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
usługa opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej na IV piętrze
budynku wysokiego dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
Ogólnej i Onkologicznej
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przygotowanie:
2.1 aktualizacji dokumentacji
projektowej na modernizację i
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adaptację przestrzeni IV piętra
budynku wysokiego
głównego w osiach 1 do 13 o
powierzchni 891.m2, działka 85/41
obręb G-12,
2.2 dokumentacji projektowej
niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę wraz z
uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na
budowę,
2.3 projektu aranżacji wnętrz oraz
uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiającego,
2.4 wielobranżowej dokumentacji
projektowo-wykonawczej,
2.5 innych nie wymienionych,
powyżej opracowań, ekspertyz,
projektów technicznych koniecznych
do realizacji
robót budowlanych dla późniejszych
wymogów eksploatacji obiektów,
2.6 uzyskanie w imieniu
Zamawiającego odpowiednich opinii
oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych,
2.7 pełnienie nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji,
Ze względu na fakt, iż opracowana
dokumentacja projektowa będzie
stanowiła opis przedmiotu
zamówienia na
realizację robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest
przestrzegać przepisów Ustawy z
dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz. U. z 25.06.2013r.
pod pozycją 907 - tekst jednolity z
późn. zm./
W przypadku wskazania w
dokumentacji projektowej
pochodzenia (marka, znak towarowy,
producent,
dostawca) materiałów lub norm,
o których mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
należy dodać zapis, że dopuszcza
się oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. W
każdym z takich
przypadków Wykonawca
zobowiązany jest doprecyzować

adaptację przestrzeni IV piętra
budynku wysokiego
głównego w osiach 1 do 13 o
powierzchni 891.m2, działka 85/41
obręb G-12,
2.2 dokumentacji projektowej
niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę wraz z
uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na
budowę,
2.3 projektu aranżacji wnętrz oraz
uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiającego,
2.4 wielobranżowej dokumentacji
projektowo-wykonawczej,
2.5 innych nie wymienionych,
powyżej opracowań, ekspertyz,
projektów technicznych koniecznych
do realizacji
robót budowlanych dla późniejszych
wymogów eksploatacji obiektów,
2.6 uzyskanie w imieniu
Zamawiającego odpowiednich opinii
oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych,
2.7 pełnienie nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji,
Ze względu na fakt, iż opracowana
dokumentacja projektowa będzie
stanowiła opis przedmiotu
zamówienia na
realizację robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest
przestrzegać przepisów Ustawy z
dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz. U. z 25.06.2013r.
pod pozycją 907 - tekst jednolity z
późn. zm./
W przypadku wskazania w
dokumentacji projektowej
pochodzenia (marka, znak towarowy,
producent,
dostawca) materiałów lub norm,
o których mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
należy dodać zapis, że dopuszcza
się oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. W
każdym z takich
przypadków Wykonawca
zobowiązany jest doprecyzować
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zakres dopuszczalnej
równoważności

zakres dopuszczalnej
równoważności

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres :

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
usługa opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej na IV piętrze
budynku wysokiego dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Naczyniowej i
Ogólnej
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przygotowanie:
2.1 aktualizacji dokumentacji
projektowej na modernizację i
adaptację przestrzeni IV piętra
budynku wysokiego
głównego w osiach 1 do 13 o
powierzchni 891.m2, działka 85/41
obręb G-12,
2.2 dokumentacji projektowej
niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę wraz z
uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na
budowę,
2.3 projektu aranżacji wnętrz oraz
uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiającego,
2.4 wielobranżowej dokumentacji
projektowo-wykonawczej,
2.5 innych nie wymienionych,
powyżej opracowań, ekspertyz,
projektów technicznych koniecznych
do realizacji
robót budowlanych dla późniejszych
wymogów eksploatacji obiektów,
2.6 uzyskanie w imieniu
Zamawiającego odpowiednich opinii
oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych,
2.7 pełnienie nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji,
Ze względu na fakt, iż opracowana
dokumentacja projektowa będzie
stanowiła opis przedmiotu
zamówienia na
realizację robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest
przestrzegać przepisów Ustawy z
dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz. U. z 25.06.2013r.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
usługa opracowania aktualizacji
dokumentacji po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej na IV piętrze
budynku wysokiego dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
Ogólnej i Onkologicznej
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest przygotowanie:
2.1 aktualizacji dokumentacji
projektowej na modernizację i
adaptację przestrzeni IV piętra
budynku wysokiego
głównego w osiach 1 do 13 o
powierzchni 891.m2, działka 85/41
obręb G-12,
2.2 dokumentacji projektowej
niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę wraz z
uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na
budowę,
2.3 projektu aranżacji wnętrz oraz
uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiającego,
2.4 wielobranżowej dokumentacji
projektowo-wykonawczej,
2.5 innych nie wymienionych,
powyżej opracowań, ekspertyz,
projektów technicznych koniecznych
do realizacji
robót budowlanych dla późniejszych
wymogów eksploatacji obiektów,
2.6 uzyskanie w imieniu
Zamawiającego odpowiednich opinii
oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych,
2.7 pełnienie nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji,
Ze względu na fakt, iż opracowana
dokumentacja projektowa będzie
stanowiła opis przedmiotu
zamówienia na
realizację robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest
przestrzegać przepisów Ustawy z
dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych /tj. Dz. U. z 25.06.2013r.
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pod pozycją 907 - tekst jednolity z
późn. zm./
W przypadku wskazania w
dokumentacji projektowej
pochodzenia (marka, znak towarowy,
producent,
dostawca) materiałów lub norm,
o których mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
należy dodać zapis, że dopuszcza
się oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. W
każdym z takich
przypadków Wykonawca
zobowiązany jest doprecyzować
zakres dopuszczalnej
równoważności.

pod pozycją 907 - tekst jednolity z
późn. zm./
W przypadku wskazania w
dokumentacji projektowej
pochodzenia (marka, znak towarowy,
producent,
dostawca) materiałów lub norm,
o których mowa w art. 30 ust.
1 - 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
należy dodać zapis, że dopuszcza
się oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. W
każdym z takich
przypadków Wykonawca
zobowiązany jest doprecyzować
zakres dopuszczalnej
równoważności.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

1.Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 800,00 zł
(słownie:
osiemset złotych).
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
zaznaczeniem:
„Wadium na usługę opracowania
aktualizacji dokumentacji
po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej dla
potrzeb Chirurgii Naczyniowej i
Ogólnej WSS im. M. Kopernika w
Łodzi. Nr sprawy – 70/ZP/15”
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego
oryginał musi być załączony do
oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez

Powinno być:

1.Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 800,00 zł
(słownie:
osiemset złotych).
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
zaznaczeniem:
„Wadium na usługę opracowania
aktualizacji dokumentacji
po Oddziale Chirurgii
Endokrynologicznej dla
potrzeb Chirurgii Naczyniowej ,
Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M.
Kopernika w Łodzi. Nr sprawy – 70/
ZP/15”
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego
oryginał musi być załączony do
oferty.
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Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

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:
26/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-085175
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