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

1 / 5

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 713689584

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:
Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG

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

sukcesywna dostawa radiofarmaceutyka 18 F FDG (fluorodeoxyflukozy)
Parametry ilościowo - czasowe dotyczące zamówienia :
Zapotrzebowanie na radiofarmaceutyk w każdej partii oblicza się przyjmując następujące wielkości i definicje:
a)Dawka na pacjenta: 380 MBq (aktywność radiofarmaceutyku w momencie iniekcji)
b)Umowny odstęp pomiędzy iniekcjami: 40 minut
c)Czas potrzebny na załadowanie radiofarmaceutyku do dyspensera: 15 minut.
d)Czas kalibracji dostawy – planowany czas iniekcji radiofarmaceutyku u pierwszego pacjenta dla tej dostawy.
Czas kalibracji dostawy nie jest tożsamy z czasem kalibracji występującym w Charakterystyce Produktu
Leczniczego.
e) Aktywność dostawy – sumaryczna aktywność radiofarmaceutyku zmierzona (obliczona) w czasie kalibracji
dostawy. Aktywność dostawy obliczana jest w oparciu o punkty a-c powyżej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ –„ Arkusz Asortymentowo -
Cenowy”

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000  
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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/37/15/LA

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:   2015-057999   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 086-155078  z dnia:  05/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/04/2015  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 5

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.2.1

Zamiast:

1. Ważna na dzień składania
ofert koncesja lub zezwolenie
na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, która w świetle
obowiązującego prawa w
Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia
Wykonawcę zamówienia do
prowadzenia obrotu produktami
leczniczymi.
2. Ważne na dzień składania
ofert zezwolenie na wytwarzanie
radiofarmaceutyku 18 F FDG
wydany przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w przypadku
kiedy wykonawca jest wytwórcą,
co uprawnia wykonawcę do
prowadzenia obrotu produktami
leczniczymi zgodnie z art. 42 ust.
1 pkt 1 a lit. b w zw. z art. Z2 pkt
42 i 43 ustawy z dnia 06 września
2001 Prawo Farmaceutyczne ( Dz.U.
z 2008 r., nr 45 poz. 271 z późn.
zmianami.
3. Ważne zezwolenia wydane
przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki na wytwarzanie, obrót

Powinno być:

1. Ważna na dzień składania
ofert koncesja lub zezwolenie
na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, która w świetle
obowiązującego prawa w
Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia
Wykonawcę zamówienia do
prowadzenia obrotu produktami
leczniczymi lub ważne na dzień
składania ofert zezwolenie na
wytwarzanie radiofarmaceutyku 18
F FDG wydany przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w
przypadku kiedy wykonawca jest
wytwórcą, co uprawnia wykonawcę
do prowadzenia obrotu produktami
leczniczymi zgodnie z art. 42 ust.
1 pkt 1 a lit. b w zw. z art. Z2 pkt
42 i 43 ustawy z dnia 06 września
2001 Prawo Farmaceutyczne ( Dz.U.
z 2008 r., nr 45 poz. 271 z późn.
zmianami.
2. Ważne zezwolenia wydane
przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki na wytwarzanie, obrót
radiofarmaceutykiem 18 F FDG
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radiofarmaceutykiem 18 F FDG
zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada
2000 roku Prawo atomowe ( t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 264 z późn. Zm)
4. Ważne zezwolenia wydane
przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki na transport źródeł
promieniotwórczych zgodnie z
ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku
Prawo atomowe ( t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 264 z późn. Zm)

zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada
2000 roku Prawo atomowe ( t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 264 z późn. Zm)
3. Ważne zezwolenia wydane
przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki na transport źródeł
promieniotwórczych zgodnie z
ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku
Prawo atomowe ( t.j. Dz.U. z 2012
r. poz. 264 z późn. Zm) lub ważną
umowę na transport materiałów
promieniotwórczych z firma, która
takie zezwolenie posiada.

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:
14/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-064525
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