
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 9

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 Zamówień 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:
135/ZP/13 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację robót budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem układu
kogeneracyjnego.

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dostawy sprzętu, uruchomienia i złożenia
wniosku o uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej i energii
cieplnej na potrzeby własne dla realizacji zadania pn.: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CIEPLNEJ I
ELEKTRYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI Z
WYKORZYSTANIEM WYSOKOSPRAWNEGO UKŁADU KOGENERACYJNEGO.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej
przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót, projekcie budowlanym , projektach
wykonawczych stanowiacych załącznik do przedmiotowego postępowania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45251220  
Dodatkowe przedmioty 45261000  
 45311000  
 45333000  
 45331000  
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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)
135/ZP/13

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:   2013-119359   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 172-296996  z dnia:  05/09/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/09/2013  (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:

1. Posiadanie wiedzy i
doświadczenia,
w szczególności Wykonawca
musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał z należytą
starannością:
a) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej:
2 (dwie) roboty budowlane
obejmujące dostawę i montaż układu
trigeneracyjnego co najmniej o
mocy 200 kW współpracującego z
odnawialnymi źródłami energii takimi
jak kolektory słoneczne i(lub) pompy
ciepła o wartości łącznej co najmniej
1 500 000,00 zł. (brutto).
Zamawiający wymaga, aby minimum
1 (jedna) z
wykonywanych robót była
zrealizowana na czynnym obiekcie
opieki medycznej.

Powinno być:

1. Posiadanie wiedzy i
doświadczenia,
w szczególności Wykonawca
musi wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał z należytą
starannością:
a) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej:
2 (dwie) roboty budowlane
obejmujące dostawę i montaż układu
trigeneracyjnego co najmniej o mocy
200 kW w obiektach użyteczności
publicznej.
b) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 1 (jedną)
robotę budowlaną obejmującą
dostawę i montaż aparatu
kogeneracyjnego współpracującego
z odnawialnymi źródłami energii
takimi jak kolektory słoneczne i(lub)
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b) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej
jedną robotę
instalacyjną polegającą na wymianie
instalacji co i
wodno-kanalizacyjnej w obiekcie
opieki medycznej o wartości
minimum 900.000,00 zł brutto.
c) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej: jedną pracę
związaną z realizacją ścieżki
gazowej (lub biogazowej) do
agregatu lub kotłowni zasilanej
gazem o wartości minimum
50.000,00 zł brutto.
Uwaga:
1) Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane poprzez:
• określenie robót, których dotyczy
obowiązek
wskazania przez Wykonawcę w
wykazie tj.
najważniejszych robót budowlanych
rozumianych przez Zamawiającego
jako:
- roboty budowlane polegające
na wykonaniu robót budowlanych
obejmujących dostawę i montaż
układu trigeneracyjnego co najmniej
o mocy 200 kW współpracującego z
odnawialnymi źródłami energii takimi
jak kolektory słoneczne i(lub) pompy
ciepła o wartości łącznej co najmniej
1 500 000,00 zł. (brutto);
- roboty budowlane polegające na
wymianie instalacji co i wodno-
kanalizacyjnej w obiekcie opieki
medycznej o wartości minimum
900.000,00 zł brutto;
- roboty budowlane polegające
na pracy związanej z realizacją
ścieżki gazowej (lub biogazowej)
do agregatu lub kotłowni zasilanej

pompy ciepła na czynnym obiekcie
opieki medycznej
o łącznej wartości minimum 1 500
000,00 zł. brutto /dla robót opisanych
w lit. a i b/
c) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej
jedną robotę
instalacyjną polegającą na wymianie
instalacji co i
wodno-kanalizacyjnej w obiekcie
opieki medycznej o wartości
minimum 900.000,00 zł brutto.
d) Wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej: jedną pracę
związaną z realizacją ścieżki
gazowej (lub biogazowej) do
agregatu lub kotłowni zasilanej
gazem o wartości minimum
50.000,00 zł brutto.
Uwaga:
1) Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane poprzez:
• określenie robót, których dotyczy
obowiązek
wskazania przez Wykonawcę w
wykazie tj.
najważniejszych robót budowlanych
rozumianych przez Zamawiającego
jako:
- roboty budowlane polegające
na wykonaniu robót budowlanych
obejmujących dostawę i montaż
układu trigeneracyjnego co najmniej
o mocy 200 kW w obiektach
użyteczności publicznej
- roboty budowlane polegające
na wykonaniu robót budowlanych
obejmujących dostawę i montaż
aparatu kogeneracyjnego
współpracującego z odnawialnymi
źródłami energii takimi jak kolektory
słoneczne i(lub) pompy ciepła na
czynnym obiekcie opieki medycznej
o łącznej wartości minimum 1 500
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gazem o wartości minimum
50.000,00 zł brutto.
w tym także roboty wymienione
w pkt. 6.1.1 oraz w zakresie robót
najważniejszych, w tym robót
opisanych w pkt. 6.1.1. SIWZ
wymaga załączenia do oferty
dowodów, potwierdzających, że
roboty te zostały
wykonane należycie oraz
wskazujących czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) Zamawiający uzna, że powyższy
warunek udziału w postępowaniu jest
spełniony a Wykonawca gwarantuje
należyte wykonanie udzielanego
zamówienia, gdy
wszystkie wykazane przez
Wykonawcę najważniejsze robot
budowlane, w tym roboty wskazane
w pkt. 6.1.1.
wykonał należycie (art.22 ust. 5 pzp).
Dla potrzeb oceny spełnienia
warunku określonego powyżej, jeżeli
wartość zostanie podana w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podany przez NBP
na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
6.1.2 dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w
szczególności Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje:
a. co najmniej jedną osobą na
stanowisku - kierownika budowy -
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba na w/w stanowisku winna
udokumentować doświadczenie
zawodowe (wykaz prowadzonych
robót, w tym min. 4 lata jako
kierownik budowy).
b. co najmniej jedną osobą na
stanowisku kierownika robót
branży instalacyjno-inżynieryjnej w

000,00 zł. brutto /dla robót opisanych
w lit. a i b/
- roboty budowlane polegające na
wymianie instalacji co i wodno-
kanalizacyjnej w obiekcie opieki
medycznej o wartości minimum
900.000,00 zł brutto;
- roboty budowlane polegające
na pracy związanej z realizacją
ścieżki gazowej (lub biogazowej)
do agregatu lub kotłowni zasilanej
gazem o wartości minimum
50.000,00 zł brutto.
w tym także roboty wymienione
w pkt. 6.1.1 oraz w zakresie robót
najważniejszych, w tym robót
opisanych w pkt. 6.1.1. SIWZ
wymaga załączenia do oferty
dowodów, potwierdzających, że
roboty te zostały
wykonane należycie oraz
wskazujących czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) Zamawiający uzna, że powyższy
warunek udziału w postępowaniu jest
spełniony a Wykonawca gwarantuje
należyte wykonanie udzielanego
zamówienia, gdy
wszystkie wykazane przez
Wykonawcę najważniejsze robot
budowlane, w tym roboty wskazane
w pkt. 6.1.1.
wykonał należycie (art.22 ust. 5 pzp).
Dla potrzeb oceny spełnienia
warunku określonego powyżej, jeżeli
wartość zostanie podana w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podany przez NBP
na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
6.1.2 dysponowania odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w
szczególności Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje:
a. co najmniej jedną osobą na
stanowisku - kierownika budowy -
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
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zakresie instalacji sieci gazowych,
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sieci
gazowych. Osoba na w/w
stanowisku winna udokumentować
doświadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robót, w tym
min. 4 lata jako kierownik robót
instalacyjnoinżynieryjnych
w zakresie instalacji sieci gazowych).
c. co najmniej jedną osobą na
stanowisku kierownika robót branży
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci elektrycznych,
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci elektrycznych.
Osoba na w/w stanowisku winna
udokumentować doświadczenie
zawodowe (wykaz prowadzonych
robót, w tym min. 4 lata jako
kierownik robót
instalacyjno-inżynieryjnych
w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych).
W przypadku specjalistów, którzy
uzyskali decyzje o przyznaniu
uprawnień budowlanych na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów dopuszcza się te
uprawnienia, które odpowiadają
swoim zakresem
uprawnieniom wydanym na
podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów.W
przypadku specjalistów
zagranicznych posiadających
uprawnienia wydane poza terytorium
Polski, wymaga się od Wykonawcy,
aby osoby te spełniały odpowiednie
warunki opisane w art. 12a Ustawy
Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Osoba na w/w stanowisku winna
udokumentować doświadczenie
zawodowe (wykaz prowadzonych
robót, w tym min. 4 lata jako
kierownik budowy).
b. co najmniej jedną osobą na
stanowisku kierownika robót
branży instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji sieci gazowych,
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sieci
gazowych. Osoba na w/w
stanowisku winna udokumentować
doświadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robót, w tym
min. 4 lata jako kierownik robót
instalacyjnoinżynieryjnych
w zakresie instalacji sieci gazowych).
c. co najmniej jedną osobą na
stanowisku kierownika robót branży
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci elektrycznych,
posiadającą:
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci elektrycznych.
Osoba na w/w stanowisku winna
udokumentować doświadczenie
zawodowe (wykaz prowadzonych
robót, w tym min. 4 lata jako
kierownik robót
instalacyjno-inżynieryjnych
w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych).
W przypadku specjalistów, którzy
uzyskali decyzje o przyznaniu
uprawnień budowlanych na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów dopuszcza się te
uprawnienia, które odpowiadają
swoim zakresem
uprawnieniom wydanym na
podstawie aktualnie
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Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym lub zdolnościach
finansowych innego podmiotu
lub podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nim lub nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tego podmiotu lub
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać
uprawnienie do
dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.
Uwaga:
1) W sytuacji, gdy przedmiotem
oddania do dyspozycji Wykonawcy
będzie wiedza i doświadczenie,
potencjał techniczny lub zdolności
finansowe innego podmiotu
lub podmiotów dokument musi w
swojej treści oprócz informacji kto
jest podmiotem udostępniającym i
przyjmującym zasoby zawierać co
najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
w przypadku udostępnienia wiedzy i
doświadczenia przez podmiot trzeci
musi on uczestniczyć w wykonaniu
robót budowlanych w charakterze
podwykonawcy,
Zamawiający na inną formę
udostępnienia potencjału podmiotu
trzeciego w zakresie wiedzy i
doświadczenia nie wyraża zgody.

obowiązujących przepisów.W
przypadku specjalistów
zagranicznych posiadających
uprawnienia wydane poza terytorium
Polski, wymaga się od Wykonawcy,
aby osoby te spełniały odpowiednie
warunki opisane w art. 12a Ustawy
Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym lub zdolnościach
finansowych innego podmiotu
lub podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nim lub nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tego podmiotu lub
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać
uprawnienie do
dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.
Uwaga:
1) W sytuacji, gdy przedmiotem
oddania do dyspozycji Wykonawcy
będzie wiedza i doświadczenie,
potencjał techniczny lub zdolności
finansowe innego podmiotu
lub podmiotów dokument musi w
swojej treści oprócz informacji kto
jest podmiotem udostępniającym i
przyjmującym zasoby zawierać co
najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
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c) charakter stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia

b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia;
w przypadku udostępnienia wiedzy i
doświadczenia przez podmiot trzeci
musi on uczestniczyć w wykonaniu
robót budowlanych w charakterze
podwykonawcy,
Zamawiający na inną formę
udostępnienia potencjału podmiotu
trzeciego w zakresie wiedzy i
doświadczenia nie wyraża zgody.
c) charakter stosunku, jaki będzie
łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia

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:
20/09/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-127610
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