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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:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  53-413 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713689234

Osoba do kontaktów:  Jolanta Harłacz-Przestalska

E-mail:  harlacz.j@dco.com.pl Faks:  +48 713689581

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zamowienia.dco.com.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:
dzierżawa systemu do biopsji piersi wspomaganej próżnią wraz z sukcesywną dostawą materiałów
zużywalnych do biopsji

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

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. Dzierżawa systemu do wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganej podciśnieniem pod kontrolą
usg oraz biopsji stereotaktycznej – szt. 1, wraz z jego dostawą, montażem, kalibracją do posiadanego przez
Zamawiającego stołu stereotaktycznego, uruchomieniem, serwisem gwarancyjnym oraz przeszkoleniem
pracowników ( szkolenie musi być zakończone certyfikatem) Zamawiającego w zakresie obsługi
eksploatacyjnej .
3.1.2 . sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do biopsji .
3.2 . Szczegółowy zakres i przedmiot postępowania opisany jest dodatkowo w załączniku Nr 1,2- do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu
zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący Załącznikiem Nr 6 do SIWZ.
3.3. Dostawa dzierżawionego systemu wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników w
zakresie obsługi eksploatacyjnej i analitycznej nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy
3.4. Wykonawca dostarczy system i zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy. o wyrobach medycznych z dnia 20-05-2010 r. ( Dz. U.
2010.107.679). – i oznakowany być znakiem zgodności CE.
6. Dostarczany materiał zużywalny wyspecyfikowany w zał. Nr 1 musi posiadać minimalny okres ważności 12
miesięcy od dnia dostawy, maksymalny 18 miesięcy.
7. W przypadku, gdy oferowany system nie będzie fabrycznie nowy wtedy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym- protokół z przeglądu technicznego systemu wystawionego
przez autoryzowany serwis nie wcześniej niż 4 tygodnie przed terminem składania ofert.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141323  
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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/PN/02/15/NZCHGS

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UEU67
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-023103   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 037-062637  z dnia:  21/02/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/02/2015  (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:
III.2.3

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest wykazanie należytego
wykonania w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie – co najmniej 2 zamówień
odpowiadających swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające
swoim rodzajem i wartością
Zamawiający uzna co najmniej 2
dostawy polegające na dzierżawie
systemu do biopsji piersi wraz
dostawą materiałów zużywalnych do
biopsji wykonanych/wykonywanych
nie krócej niż 12 miesięcy o wartości
nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto
każda.

Powinno być:
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest wykazanie należytego
wykonania w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym
okresie-co najmniej 1 zamówienia
odpowiadającego swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające
swoim rodzajem i wartością
Zamawiający uzna co najmniej 1
dostawę polegającą na dzierżawie
systemu do biopsji piersi wraz
dostawą materiałów zużywalnych do
biopsji wykonanych/wykonywanych
nie krócej niż 12 miesięcy o wartości
nie mniejszej niż 500 000 zł brutto

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3

Zamiast:
31/03/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
31/03/2015   Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2015   Godzina: 11:15
(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:
16/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-035502
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