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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296033-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne
2015/S 162-296033

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Osoba do kontaktów: Paweł Sałek,
Wrocław 53-413, POLSKA. Tel.:  +48 713689585. Faks:  +48 713689581. E-mail: salek.p@dco.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.8.2015, 2015/S 158-290505)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000
Urządzenia medyczne
Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oraz kosmetyków z podziałem na 87 zadań.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości łącznie
184 162 PLN (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote). Wysokość wadium dla poszczególnych
zadań określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę
minimum – dla całości zamówienia: 4 604 043 PLN. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie kwotę
ubezpieczenia należy zsumować, kwoty dla poszczególnych zadań podano w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oraz kosmetyków z podziałem na 88 zadań.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości
łącznie 184 935 PLN (sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych). Wysokość wadium dla
poszczególnych zadań określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę
minimum – dla całości zamówienia: 4 623 370 PLN. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie kwotę
ubezpieczenia należy zsumować, kwoty dla poszczególnych zadań podano w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Inne dodatkowe informacje
Do sekcji „Informacje o częściach zamówienia” dodaje się część nr: 88
Nazwa: NATRII CHLORIDUM 0,9 %
1) Krótki opis: op. 1 l bez PCV z podwój. sterylnym portem, możliwość dostrzyknięcia 120 ml leku, opakowanie
kompatybilne z systemem gwarantującym bezkontaktową możliwość przygotowywania leków cytostatycznych wymagana
jest możliwość transferu leku bez użycia igły poprzez podłączenie strzykawki w sposób gwarantujący bezpieczne
bezigłowe połączenie typu luer-lock. Jeżeli dla powyższego konieczne jest zastosowanie dodatkowego sprzętu
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jednorazowego (np. Cytoluera) wymagane jest zaoferowanie zestawu opakowania wraz z potrzebnym sprzętem i
uwzględnienie powyższego w wycenie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot 33100000
3) Wielkość lub zakres: 1/4500.


