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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:  Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Wiejska 9

Miejscowość:  Brodnica Kod pocztowy:  87-300 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zespół Opieki Zdrowotnej w
Brodnicy, Sekcja zamówień publicznych, Zakupów i
Konkursów

Tel.: +48 566689120

Osoba do kontaktów:  Bogusław Wiśniewski

E-mail:  zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl Faks:  +48 566689101

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.zozbrodnica.webc.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.bip.zozbrodnica.pl

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:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

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

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z następującym podziałem:
Zadanie nr 1 – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Brodnicy – (Seg. A, B, C + Bud. Administracyjny + Bud. Poradni Specjalistycznych).
Zadanie nr 2A – Dostawa kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych.
Zadanie nr 2B – Dostawa negatoskopu
Zadanie nr 2C – Dostawa stanowiska resuscytacyjnego dla noworodków.
Zadanie nr 2D – Dostawa monitorów do pomiarów hemodynamicznych serca.
Zadanie nr 2E – Dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem ortopedycznym
Zadanie nr 2F – Dostawa respiratorów
Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż TK oraz cyfrowego aparatu RTG do Zakładu radiologii ogólnej i diagnostyki
obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45215100  
 45111200  
 45110000  
 45320000  
 45262500  
 45410000  
 45442100  
 45430000  
 45321000  
 45450000  
 45420000  
 45261000  
 45313100  
 45330000  
 45331000  
 45310000  
 45400000  
 33100000  
 32412110  
 45111000  
 33152000  
 33195000  
 33162100  
 33192230  
 33190000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 33111000  
 33115000  
 33157400  
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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)
ZP/4/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zozbrodnica
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-068205   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 101-175871  z dnia:  27/05/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/05/2014  (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:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 1 pkt 3) wielkość lub
zakres:

Zamiast:
Zamawiający rezygnuje z
realizacji budowy apteki
ogólnodostępnej i docieplenia
budynku magazynowego. Z zakresu
zadania Zamawiający wyłącza
również wyposażenie sal szpitalnych
w meble. W związku z powyższym
nie należy dokonywać wyceny tych
prac.

Powinno być:
Zamawiający rezygnuje z
realizacji budowy apteki
ogólnodostępnej i docieplenia
budynku magazynowego. Z zakresu
zadania Zamawiający wyłącza
również wyposażenie w meble
pomieszczeń szpitalnych, przychodni
i pomieszczeń administracji. W
związku z powyższym nie należy
dokonywać wyceny tych prac.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI.4.2) Składanie odwołań:

Zamiast:

Odwołanie wnosi się:
W terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiące
podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych

Powinno być:

Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiące
podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych
niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
W przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można
było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych
niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
W przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 – w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

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:
04/06/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-072967
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