
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: bcholewa
NO_DOC_EXT: 2019-098742
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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:
świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: EZ.28.108.2019

II.1.2) Główny kod CPV
98310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny
ogólnoszpitalnej należącej do Zamawiającego, jak i bielizny dzierżawionej od Wykonawcy, serwis bieliźniarski,
prowadzenie magazynów bielizny czystej i brudnej oraz kompleksowe wdrożenie systemu służącego do
automatycznej identyfikacji, wydawania i odbierania asortymentu szpitalnego - bielizny pościelowej, operacyjnej
z możliwością automatycznego rozdziału bielizny na poszczególne oddziały/komórki organizacyjne w
technologii RFID przy wykorzystaniu automatów do wydawania i odbierania bielizny operacyjnej szpitala.
2. Całość usługi/przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej zw.
OPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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www.kopernik.lodz.pl


2 / 4

12/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bcholewa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-093469
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 129-316721
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2019

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: a)FORMULARZOFERTOWY
– zał.nr 1 do SIWZ.b)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.c)Pełnomocnictwo– jeżeli
jest wymagane.d)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzebyWykonawcy
składającego ofertę – jeśli dotyczy.e)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi zał. nr 2 do procedury - znajduje się na stronieinternetowej
Zamawiającego. e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to mapotwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którymkażdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.e.2) Wykonawca, który powołujesię na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia orazspełnienia –
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa takżeoświadczenie
o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda odwykonawcy,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,4,5,6Rozp.MR
z 26.07.2016r.e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanieczęści
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zudziału w
postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e)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 rozdz.XIII ust.3 SIWZ) na wezwanie Zamawiającego(art.26 ust.1
uPzp)4.Z postępowania o udzielenie zam.publ. Zamawiający wykluczy: 4.1 Wykonawców wokolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawcówskłada dokumenty
wymienione Rozdz. XIII SIWZ punkt 3.B1 – B4.4.2 Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie
zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o którychmowa w art. 24
ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumentywymienione Rozdz.
XIII SIWZ punkt 3.B1 – B4.4.3 Podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca,jeżeli w odniesieniu
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do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, każdy z
tych podmiotów składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 –B4.5. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tymwszelkie oświadczenia,
wnioski, pytania do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formieelektronicznej za
pośrednictwem:1) miniPortalu https://miniportal. uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/WWCOiT/SkrytkaESP(za datę przekazaniaoświadczeń,
wniosków, zaświadczeń,pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datęich przekazania
na ePUAP)Lub 2) poczty elektronicznej na adres: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl  .Szczegółowy
zasady komunikacji opisane zostały w Rozdz. XIV SIWZ.
Powinno być:
1.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:a)FORMULARZOFERTOWY
– zał.nr 1do SIWZ.b)Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.c)Pełnomocnictwo– jeżeli
jest wymagane.d)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzebyWykonawcy
składającego ofertę – jeśli dotyczy.e)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi zał. nr 2do procedury - znajduje się na stronieinternetowej
Zamawiającego.e.1)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to mapotwierdzać
spełnianie war. udz. w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którymkażdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.e.2) Wykonawca, który powołujesię na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia orazspełnienia – w zakresie,w
jakim powołuje się na ich zasoby - war. udziału w postępowaniu składa takżeośw. o którym mowa w rozdz.
XIII.1.e).SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda odwykonawcy, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1,4,5,6Rozp.MR z 26.07.2016r.e.3) Zamawiający
nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanieczęści zamówieniapodwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zudz. w postępow. złożył ośw. o którym
mowa w rozdz.XIII.1e)SIWZ.f) Raport z badań potwierdzający, że pościel która zostanie przekazana
Zamawiającemu w ramach umowy dzierżawy posiada działanie bakteriostatyczne zgodnie z normą PN-EN
ISO 20743:2009,wydany przez niezależne laboratorium lub inny równoważny, w tych samych zakresach-w
zakresie niezbędnym do oceny kryteriów wskazanych w Rozdziale XX-w tym zakresie przedkłada dokument
nie podlegający uzupełnieniu. 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 rozdz.XIII ust.3 SIWZ) na wezwanie Zamawiającego(art.26 ust.1 uPzp)4.Z postępow. o udzielenie
zam.publ. Zamaw.wykluczy:4.1Wykonawców wokoliczn., o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12-23 i ust.5 pkt.
1 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawcówskłada dokumenty wymienione Rozdz XIII SIWZ punkt 3.B1–B4.4.2
Wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego
z nich zaistnieją okoliczności, o którychmowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt.1ustawy Pzp, każdy z
tych Wykonawców składa dokumentywymienione Rozdz.XIII SIWZ punkt 3.B –B4.4.3 Podmioty na których
zasoby powołuje się Wykonawca,jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczn., o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt.1ustawy Pzp, każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione Rozdziale
XIII SIWZ punkt 3.B1 –B4.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
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a Wykonawcami, w tymwszelkie oświadczenia, wnioski, pytania do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formieelektronicznej za pośrednictwem:1) miniPortalu https://miniportal. uzp.gov.pl/oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/WWCOiT/
SkrytkaESP(za datę przekazaniaoświadczeń, wniosków, zaświadczeń,pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych
informacji przyjmuje się datęich przekazania na ePUAP)Lub 2) poczty elektronicznej
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2019
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
cd punktu VI.3 - 2) poczty elektronicznej na adres: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl  .Szczegółowy
zasady komunikacji opisane zostały w Rozdz. XIV SIWZ.
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