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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
POLSKA
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 426895911
E-mail: a.wawer@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksową
usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 87/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gastronomicznych w zakresie
przygotowania i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów i uprawnionego personelu. Szczegółowy opis
świadczenia przedmiotowej usługi znajduje się w Rozdziale I SIWZ - Przedmiot zamówienia.

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

03/06/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-062871
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 096-171711
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/05/2016

mailto:a.wawer@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:171711-2016:TEXT:PL:HTML


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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wiedza i doświadczenie.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przedupływem terminu składania ofert, wykonał minimum 2 usługi przygotowywania i dystrybucji posiłków
dlapacjentów w szpitalach lub innych jednostkach ochrony zdrowia. Usługi wykonywane w sposób ciągły
przezokres minimum 36 miesięcy, o wartości brutto minimum 7 000 000,00 zł każda, w tym przynajmniej jedna
usługaświadczona dla minimum 650 pacjentów. (...)
Powinno być:
Wiedza i doświadczenie.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przedupływem terminu składania ofert, wykonał minimum 2 usługi przygotowywania i dystrybucji posiłków
dlapacjentów w szpitalach lub innych jednostkach ochrony zdrowia. Usługi wykonywane w sposób ciągły przez
okres minimum 36 miesięcy, o wartości brutto minimum 7 000 000,00 zł każda, w tym przynajmniej jedna usługa
świadczona z dystrybucją dla minimum 650 pacjentów dziennie. (...) ze względu na ograniczoną ilość znaków,
pełna wersja brzmienia warunku wiedzy i doświadczenia w piśmie o numerze EZ.28.87.735.2016.AG
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/06/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/06/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/06/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/06/2016
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


