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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:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Guzicka

E-mail:  a.wawer@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 sprawy 235/ZP/15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000
euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zmawiającego usług gastronomicznych w zakresie
przygotowania i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów i uprawnionego personelu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55321000  
Dodatkowe przedmioty 55520000  
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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)
235/ZP/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_awawer
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-172827   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 250-458182  z dnia:  26/12/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/12/2015  (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:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

Wiedza i doświadczenie.
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1 usługę
żywienia pacjentów o podobnym
charakterze co przedmiot niniejszego
zamówienia w obiekcie ochrony
zdrowia o wartości brutto minimum
7 000 000,00 zł i udokumentuje,
że usługa ta została wykonana
należycie.
Przez obiekt ochrony zdrowia
Zamawiający rozumie
przedsiębiorstwo podmiotu
leczniczego, w którym podmiot ten
wykonuje działalność leczniczą w
rodzaju świadczenia szpitalne.
Posiłki przygotowywane i
dystrybułowane w formie cateringu.
Przez jedną usługę Zamawiający
rozumie jeden/ą kontrakt/umowę
wykonywany w sposób ciągły przez
co najmniej 36 miesięcy.

Powinno być:

Wiedza i doświadczenie.
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1 usługę
żywienia pacjentów o podobnym
charakterze co przedmiot niniejszego
zamówienia w obiekcie ochrony
zdrowia o wartości brutto minimum
7 000 000,00 zł i udokumentuje,
że usługa ta została wykonana
należycie.
Przez obiekt ochrony zdrowia
Zamawiający rozumie
przedsiębiorstwo podmiotu
leczniczego, w którym podmiot ten
wykonuje działalność leczniczą w
rodzaju świadczenia szpitalne.
Przez usługę żywienia pacjentów
o podobnym charakterze co
przedmiot niniejszego zamówienia
zamawiający rozumie: posiłki
przygotowywane i dystrybułowane
w formie cateringu, rozumiane
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W przypadku usług będących w
trakcie wykonywania,wymagania w
zakresie wartości i czasu wykonania
danej usługi dotyczą części umowy
już zrealizowanej (tj. od dnia
rozpoczęcia wykonywania usługi
do upływu terminu składania ofert)
i te parametry wykonania usługi
Wykonawca obowiązany jest podać
w wykazie usług, o którym mowa w
rozdziale V.1.c
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.
Potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje co najmniej:
2 osobami posiadającymi
kwalifikacje dietetyka z minimum 3
letnim stażem zawodowym.
2 osobami posiadającymi
kwalifikacje technologa żywienia
lub technika technologa żywienia
z minimum 5 letnim stażem
zawodowym.
Oceny spełniania warunków udziału
w postepowaniu
Zamawiający dokona na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń
stosując zasadę: spełnia / nie spełnia
poszczególne warunki.

przez zamawiającego jako
posiłki wyprodukowane w kuchni
zewnętrznej, znajdującej się poza
siedzibą zamawiającego (np.
szpitala).
W kuchni zewnętrznej posiłki
są wcześniej przygotowane,
zapakowane i gotowe
dowożone specjalistycznymi
środkami transportu do obiektu
zamawiającego, a następnie
dystrybuowane do jego oddziałów
szpitalnych bezpośrednio do łóżka
pacjenta.
Przez jedną usługę Zamawiający
rozumie jeden/ą kontrakt/umowę
wykonywany w sposób ciągły przez
co najmniej 36 miesięcy.
W przypadku usług będących w
trakcie wykonywania, wymagania w
zakresie wartości i czasu wykonania
danej usługi dotyczą części umowy
już zrealizowanej (tj. od dnia
rozpoczęcia wykonywania usługi
do upływu terminu składania ofert)
i te parametry wykonania usługi
Wykonawca obowiązany jest podać
w wykazie usług, o którym mowa w
rozdziale V.1.b
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.
Potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje co najmniej:
2 osobami posiadającymi
kwalifikacje dietetyka z minimum 3
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letnim stażem zawodowym.
2 osobami posiadającymi
kwalifikacje technologa żywienia
lub technika technologa żywienia
z minimum 5 letnim stażem
zawodowym.
Oceny spełniania warunków udziału
w postepowaniu
Zamawiający dokona na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń
stosując zasadę: spełnia / nie spełnia
poszczególne warunki.

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:
13/01/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/01/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
13/01/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/01/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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:
13/01/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-004910
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