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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
PL113
ul. Pabianicka 62
Łódż
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa
Tel.:  +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
przebudowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewódzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 92/ZP/18

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej
infrastruktury Szpitala zlokalizowanej na wysokim parterze budynku głównego na potrzeby Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: bcholewa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-146829
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-433119
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania
ofertwadium w wysokości: 13800,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są
w Rozdziale XVSIWZ.2.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW–SKŁADANYCH WRAZ Z
OFERTĄ:a)FORMULARZOFERTOWY – załącznik nr2doSIWZ.b)Dokument potwierdzający zabezpieczenie
oferty wadium.c)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. d)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego
swojezasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.e)Oświadczenie w formie
JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik
nr 3 doprzedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.JEDZ
należyprzesłać na adres e-mail: jedz@kopernik.lodz.pl  . Szczegółowe zasady dotyczące złożenia
dokumentuJEDZ drogą elektroniczną Zamawiający zawarł w Rozdz. XIV punkty 1-5 SIWZ. e.1) W
przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału wpostępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celuwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym
mowa w rozdz.XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy,
który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia
MinistraRozwoju z 26.07.2016r.e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie częścizamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziałuw postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e).niniejszej
SIWZ. W zakresie kryteriumkwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do
wypełniania sekcji α częściIV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IVformularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełniania konkretnych,określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów
selekcji) Zamawiający dokonaco do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty
składane przez wykonawcę,którego oferta została oceniona najwyżej - określone w rozdziale XIII ust.3
SIWZ) na wezwanie Zamawiającego(art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu.4.Z postępowania o udz.zam. publ. Zamawiający wykluczy:4.1 Wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 i ust. 5 pkt.1 uPzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumenty
wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt3.B1 – B4.4.2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24
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ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt.1 uPzp, każdyz tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII
SIWZ punkt 3.B1 – B4.,4.3 Podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich
zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 uPzp, każdy z tych podmiotów
składa dokumenty wymienione w Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1–B4.,5.Zamawiający ustala zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
wys.10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.Warunki dot. zabezpieczenia zawarte są w Rozdz.XXII
SIWZ.
Powinno być:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania
ofertwadium w wysokości: 13800,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są
w Rozdziale XVSIWZ.2.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW–SKŁADANYCH WRAZ Z
OFERTĄ:a)FORMULARZOFERTOWY – załącznik nr2doSIWZ.b)Dokument potwierdzający zabezpieczenie
oferty wadium.c)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. d)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego
swojezasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.e)Oświadczenie w formie
JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik
nr 3 doprzedmiotowej procedury przetargowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.JEDZ
należyprzesłać na adres e-mail: jedz@kopernik.lodz.pl  . Szczegółowe zasady dotyczące złożenia
dokumentuJEDZ drogą elektroniczną Zamawiający zawarł w Rozdz. XIV punkty 1-5 SIWZ. e.1) W
przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału wpostępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celuwykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym
mowa w rozdz.XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy,
który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawieniaw odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,4,5,6 Rozporządzenia
MinistraRozwoju z 26.07.2016r.e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie częścizamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziałuw postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e).niniejszej SIWZ. W
zakresie kryteriumkwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania
sekcji α częściIV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych
sekcji części IVformularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania
konkretnych,określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji)
Zamawiający dokonaco do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane
przez wykonawcę,którego oferta została oceniona najwyżej - określone w rozdziale XIII ust.3 SIWZ) na
wezwanie Zamawiającego(art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegająwykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.4.Z
postępowania o udz.zam. publ. Zamawiający wykluczy:4.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust.1 pkt.12-23 i ust. 5 pkt.1 uPzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale
XIII SIWZ punkt3.B1 – B4.4.2 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż
w odniesieniudo jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt.1
uPzp, każdyz tych Wykonawców składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 – B4.,4.3
Podmiotyna których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności,
o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 uPzp, każdy z tych podmiotów składa dokumenty
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wymienioneRozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1–B4.,5.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania
umowyzawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wys.10% ceny podanej w
ofercie wraz z podatkiem VAT.Warunki dot. zabezpieczenia zawarte są w Rozdz.XXII SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


