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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376380-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne
2016/S 208-376380

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 193-347101)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Tel.:  +48 713689584
E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz odczynników chemicznych dla
Dolnośląskiego.
Numer referencyjny: ZP/PN/66/16/LA

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz odczynników chemicznych dla
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 55 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/10/2016
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 193-347101

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 35
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Płyn do dializy nie zawierający wapnia, o zawartości 4 mmole/l potasu i 22 mmolole/l dwuwęglanu, worek
5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji ,, Prismaflex „” firmy GAMBRO posiadanym prz.
Powinno być:
Płyn do dializy nie zawierający wapnia, o zawartości 4 mmole/l potasu i 22 mmolole/l dwuwęglanu, 1
mmol/l wodorofosforanów, worek z poborem płynów z portem (luer, iniekcyjny) umiejscowionych centralnie
kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji ,, Prismaflex „” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Sterylny roztwór do ciągłej terapii nerkozastępczej w trybie antykoagulacji o zawartości 18 mmoli/l
cytrynianu,worek 5000ml kompatybilny z aparatem do hemodiafiltracji ,, Prismaflex „” firmy GAMBRO.
Powinno być:
Sterylny roztwór do ciągłej terapii nerkozastępczej w trybie antykoagulacji o zawartości 18 mmoli/l cytrynianu
lub 10mmoli/l cytrynianu i 2 mmol/l kwasu cytrynowego worek 5000ml kompatybilny z aparatem do
hemodiafiltracji ,, Prismaflex „” firmy GAMBRO posiadanym przez zamawiającego.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Powinno być:
Obok dotychczasowego tekstu z sekcji III 1.1) dodaje się tekst:
1.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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