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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:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@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 92/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Pakiety, szczegółowo opisane w Tomie II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
· Pakiet nr 1:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia usług w:
1. budynku przy ul. Pabianickiej 62 w skład, którego wchodzi dawna ul. Paderewskiego 4
i ul. Ciołkowskiego 2
2. budynku przy ul. Popioły 40
3. innych placówkach Szpitala jeżeli zajdzie taka potrzeba
-Pakiet nr 2
wszystkie wymienione jednostki organizacyjne Ośrodka Pediatrycznego im dr J. Korczaka

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90910000  
Dodatkowe przedmioty 90000000  
 90900000  
 90600000  
 90610000  
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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)
92/Zp/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-056453   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 085-152694  z dnia:  02/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/04/2015  (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:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Nazwa nadana
zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Nr 92/ZP/15
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 207 000 EURO na usługę
sprzątania Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 1 Nazwa : 1

Zamiast:
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:

Powinno być:

Ocena ofert:
Cena – 60
Innowacyjność usługi 0-20 pkt.
Dobowa obsada w komórkach
organizacyjnych szpitala 0-15 pkt.
W SIWZ Zamawiający podał
minimalną liczbę pracowników
sprzątających poszczególne
komórki organizacyjne Szpitala.
Zamawiający będzie punktował
każdego dodatkowo zatrudnionego
na pełnym etacie pracownika
sprzątającego w oddziałach
szpitalnych uwzględnionego przez
Wykonawcę w planie zatrudnienia
obowiązującym przez cały czas
trwania umowy
3. System monitorowania
usługi przez Zamawiającego
poprzez udostępnienie przez
Wykonawcę narzędzi kontroli jakości
wykonywanej usługi Zamawiającemu
w ciągu 1 miesiąca od podpisania
umowy i przez cały czas jej trwania
0-5 pkt
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Nazwa nadana
zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Nr 92/ZP/15
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 207 000 EURO na usługę
sprzątania Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 2 Nazwa : 2

Zamiast:
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:

Powinno być:

5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:
Ocena ofert:
Cena – 60
.Innowacyjność usługi 0-21 pkt.
.Dobową obsadę pracowników
Wykonawcy przedstawioną w ilości
etatów dla poszczególnych komórek
organizacyjnych Szpitala 0-10pkt;
W SIWZ Zamawiający podał
minimalną ilość etatów dla
Ośrodka wraz z organizacją pracy
dla poszczególnych komórek
organizacyjnych. Zamawiający doda
jeden punkt za każdy dodatkowy
pełen etat pracownika sprzątającego
w o0ddziałach szpitalnych,
ponad podany minimalny stan w
przedstawionym przez Wykonawcę
planie zatrudnienia przez cały okres
trwania umowy
Sposób monitorowania jakości
wykonania usługi. 0-9pkt

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:
15/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-065044
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