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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:  WSS 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:  WSS im. M. Kopernika w Łodzi,
ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień
Publicznych pokój 979

Tel.: +48 426895404

Osoba do kontaktów:  Ewa Grodzicka

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

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:
Nr sprawy 180/12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy produktów farmaceutycznych wyszczególnionych
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 33600000  
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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)
180/12

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Aornoch
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-172944   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 244-401366  z dnia:  19/12/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/12/2012  (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.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:
Przedmiot zamówienia został
podzielony na 9 pakietów.

Powinno być:
Przedmiot zamówienia został
podzielony na 10 pakietów.

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

Zamiast:

1. Przystępując do przetargu (tj.
przed złożeniem ofert) Wykonawca
jest obowiązany wnieść wadium w
łącznej
wysokości 24 213,00 zł, które
należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego: PEKAO S.A. V O./
Łódź
78124015451111000011669960
przed upływem terminu składania
ofert z zaznaczeniem „Wadium na
dostawy
produktów farmaceutycznych nr
sprawy 180/12”
Wadium jest podzielone na części.
2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów
zamówienia, obowiązany jest wnieść
wadium

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu (tj.
przed złożeniem ofert) Wykonawca
jest obowiązany wnieść wadium w
łącznej
wysokości 26 013,00 zł, które
należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego: PEKAO S.A. V O./
Łódź
78124015451111000011669960
przed upływem terminu składania
ofert z zaznaczeniem „Wadium na
dostawy
produktów farmaceutycznych nr
sprawy 180/12”
Wadium jest podzielone na części.
2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów
zamówienia, obowiązany jest wnieść
wadium
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sumując poszczególne wartości
pakietów. Łączna kwota wadium jest
sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Pakiet Wadium
1- 5 600,00 zł
2- 13,00 zł
3- 1 200,00 zł
4- 100,00 zł
5- 4 900,00 zł
6- 300,00 zł
7- 1 000,00 zł
8- 2 200,00 zł
9- 8 900,00 zł
2. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki
pieniężne z tytułu wadium faktycznie
wpłyną na
konto zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert, a
w przypadku zabezpieczenia oferty
inna forma
wadium oryginał dowodu wniesienia
wadium będzie załączony do oferty.
3. Wadium może być wniesione
w pieniądzu lub innych formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony
do oferty. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
5. Wykonawca, który nie
zabezpieczy oferty właściwą formą
wadium podlega wykluczeniu z
postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4
Ustawy.
6. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach

sumując poszczególne wartości
pakietów. Łączna kwota wadium jest
sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Pakiet Wadium
1- 5 600,00 zł
2- 13,00 zł
3- 1 200,00 zł
4- 100,00 zł
5- 4 900,00 zł
6- 300,00 zł
7- 1 000,00 zł
8- 2 200,00 zł
9- 8 900,00 zł
10- 1 800,00 zł
2. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki
pieniężne z tytułu wadium faktycznie
wpłyną na
konto zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert, a
w przypadku zabezpieczenia oferty
inna forma
wadium oryginał dowodu wniesienia
wadium będzie załączony do oferty.
3. Wadium może być wniesione
w pieniądzu lub innych formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony
do oferty. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
5. Wykonawca, który nie
zabezpieczy oferty właściwą formą
wadium podlega wykluczeniu z
postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4
Ustawy.
6. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
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określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4
Ustawy.
7. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4
Ustawy.
7. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa:

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność
kredytową na
poziomie minimum :
Pakiet Zdolność ekonomiczna
1-70 000,00 zł
2-160,00 zł
3-15 900,00 zł
4-1 400,00 zł
5-61 500,00 zł
6-3 900,00 zł
7-13 000,00 zł
8-27 500,00 zł
9-112 000,00 zł
wartości brutto w danym pakiecie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność
kredytową na
poziomie minimum :
Pakiet Zdolność ekonomiczna
1-70 000,00 zł
2-160,00 zł
3-15 900,00 zł
4-1 400,00 zł
5-61 500,00 zł
6-3 900,00 zł
7-13 000,00 zł
8-27 500,00 zł
9-112 000,00 zł
10- 46 000,00 zł
wartości brutto w danym pakiecie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna wykonanie
z należytą starannością w okresie
ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia
postępowania tj. przed dniem

Powinno być:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna wykonanie
z należytą starannością w okresie
ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia
postępowania tj. przed dniem
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ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii
Europejskiej, min. 2 dostaw
rodzajowo odpowiednich o
łącznej wartości brutto minimum :
Pakiet Wartość dostaw
1-70 000,00 zł
2-160,00 zł
3-15 900,00 zł
4-1 400,00 zł
5-61 500,00 zł
6-3 900,00 zł
7-13 000,00 zł
8-27 500,00 zł
9-112 000,00 zł
oferty złożonej w danym pakiecie
wraz z
potwierdzeniem ich należytego
wykonania.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii
Europejskiej, min. 2 dostaw
rodzajowo odpowiednich o
łącznej wartości brutto minimum :
Pakiet Wartość dostaw
1-70 000,00 zł
2-160,00 zł
3-15 900,00 zł
4-1 400,00 zł
5-61 500,00 zł
6-3 900,00 zł
7-13 000,00 zł
8-27 500,00 zł
9-112 000,00 zł
10- 46 000,00 zł
oferty złożonej w danym pakiecie
wraz z
potwierdzeniem ich należytego
wykonania.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
23/01/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/02/2013   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
24/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/02/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
24/01/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/02/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję
zamawiającą : Nr sprawy 180/12. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów
farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Część nr
10 Nazwa: Pakiet nr 10

Tekst do dodania:

1) Krótki opis:
1.Idarubicinum 5 mg,
2. Idarubicinum 10 mg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot 33600000
3) Wielkość lub zakres:
1.Idarubicinum - proszek do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań 5 mg, opakowanie 1 fiol. proszku - op.40
2. Idarubicinum - proszek do sporządzania roztworu do
wstrzykiwań 10 mg, opakowanie 2 fiol. proszku - op.
100
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy) okres w miesiącach: 12

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-007303
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