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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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 713689585
E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa akceleratora liniowego (przyspieszacza) do Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu, pL. Hirszfelda 12, 53-437 Wrocław tj.: A) dostawa loco magazyn Wykonawcy i chwilo

II.1.2) Główny kod CPV
33151000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa akceleratora liniowego (przyspieszacza) do Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu, pL. Hirszfelda 12, 53-437 Wrocław tj.:
A) dostawa loco magazyn Wykonawcy i chwilowe przechowanie
B) deinstalacja, demontaż oraz przechowanie akceleratora Clinac 2100CD Silhouette nr ser. 131
C) adaptacja pomieszczeń po zdemontowanym akceleratorze wg PFU (w tym wykonanie projektu OR oraz
projektów adaptacji – budowlanego i wykonawczego)
D) przewiezienie dostarczonego akceleratora do siedziby Zamawiającego, instalacja, uruchomienie,
wykonanie testów akceptacyjnych
E) wykonanie szkoleń

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

03/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:wreczycki.a@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-130350
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 199-358180
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2016

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje uzupełniające
Zamiast:
dotychczasowego tekstu
Powinno być:
Wykonawcy potwierdzą zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy spełnienie przez oferowne dostawy wymagań
Zamawiajacego w zakresie:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi następujące dokumenty
dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010. o wyrobach medycznych - dokumenty
potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP:
a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego przyspieszacza (akceleratora) oraz pozostałego
sprzętu (i ile dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną,
b) potwierdzenie, że oferowany przyspieszacz oraz inny sprzęt (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do
rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano
powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana
do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu),
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje uzupełniające
Zamiast:
dotychczasowego tekstu
Powinno być:
c) Instrukcja/e obsługi w języku polskim akceleratora, jego opcji i interfejsu/ów,
Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem,
dlaczego wpisowi nie podlega.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:358180-2016:TEXT:PL:HTML

