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Unia Europejska

Suplement 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:  Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela
w Grajewie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 34

Miejscowość:  Grajewo Kod pocztowy:  19-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela
w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

Tel.: +48 862723613

Osoba do kontaktów:  Janusz Kiluk, Maria Sapigórska Halina Sztramko

E-mail:  zaopatrzenie@post.pl Faks:  +48 862723613

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital-grajewo.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:
Usługa żywienia pacjentów Zamawiającego oraz zaprojektowanie i wykonanie łącznika służącego do transportu
posiłków z kuchni do budynku Oddziału Obserwacyjno -Zakaźnego

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

Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa żywienia pacjentów Zamawiającego,
2) zaprojektowanie i wykonanie łącznika służącego do transportu posiłków z kuchni do budynku Oddziału
Obserwacyjno -Zakaźnego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55320000  
Dodatkowe przedmioty 55321000  
 55322000  
 71000000  
 45215140  
 45000000  
 45215100  
 45400000  
 45300000  
 45310000  
 45320000  
 45330000  



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

3 / 5

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)
ZP 02/18

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_grajewo
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-058033   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 075-168215  z dnia:  18/04/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/04/2018  (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:
SIWZ - ROZDZIAŁ VIII, PUNKT 3,
PODPUNKT 1) b

Zamiast:
Wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat
przed upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę jest
krótszy – to w tym okresie) należycie
wykonał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi polegające na żywieniu
pacjentów szpitalnych. Usługi,
powyższe muszą być świadczone w
szpitalu zapewniającym całodobową
opiekę nad pacjentami, średnia ilość
żywionych dziennie pacjentów nie
może być mniejsza niż 120 osób, a
średnia wartość miesięczna każdej z
usług nie może być mniejsza niż 50
000 ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy )
PLN,

Powinno być:
Należy wykazać należyte wykonanie
lub wykonywania usług polegających
na żywieniu pacjentów szpitalnych
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę
jest krótszy – to w tym okresie)
Jednocześnie Zamawiający
dokonuje modyfikacji SIWZ w
zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej
w taki sposób, że należy wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę jest
krótszy – to w tym okresie) należycie
wykonał lub wykonuje co najmniej
jedną usługę polegającą na żywieniu
pacjentów szpitalnych. Usługa,
powyższa musi być świadczona w
szpitalu zapewniającym całodobową
opiekę nad pacjentami, średnia ilość
żywionych dziennie pacjentów nie
może być mniejsza niż 120 osób, a



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

5 / 5

średnia wartość miesięczna usługi
nie może być mniejsza niż 50 000
( słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) PLN.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SIWZ - ROZDZIAŁ XIV, PUNKT 1

Zamiast:
Oferta winna być złożona w siedzibie
Zamawiającego (Sekretariat): ul.
Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28.05.2018 r. do
godz. 09.00.

Powinno być:
Oferta winna być złożona w siedzibie
Zamawiającego (Sekretariat): ul.
Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30.05.2018 r. do
godz. 09.00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SIWZ - ROZDZIAŁ XIV, PUNKT 5

Zamiast:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w
siedzibie Zamawiającego przy ul.
Konstytucji 3 Maja 34 w Grajewie
( informacja o miejscu otwarcia
ofert – w Sekretariacie ) w dniu
28.05.2018 r. o godz. 10.00.

Powinno być:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w
siedzibie Zamawiającego przy ul.
Konstytucji 3 Maja 34 w Grajewie
( informacja o miejscu otwarcia
ofert – w Sekretariacie ) w dniu
30.05.2018 r. o godz. 10.00.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
SIWZ, ROZDZIAŁ XIV, PUNKT 1

Zamiast:
28/05/2018   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/05/2018   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
SIWZ, ROZDZIAŁ XIV, PUNKT 5

Zamiast:
28/05/2018   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/05/2018   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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:
22/05/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-075337
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