
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: UEU67
NO_DOC_EXT: 2016-134823
SOFTWARE VERSION: 9.2.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: kolpenicka.r@dco.com.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 2

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 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:

20/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-126267
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 193-347101
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2016

mailto:wreczycki.a@dco.com.pl
www.dco.com.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:347101-2016:TEXT:PL:HTML


2 / 2

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 dodatkowe
Zamiast:
Obok dotychczasowego tekstu z sekcji VI 3)
Powinno być:
Obok dotychczasowego tekstu z sekcji VI 3) dodaje się tekst:
. Dla zadania 43 wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów SIWZ oraz
zawierających następujące informacje:
- przebadaną stabilność z dodatkami(m.in. witaminy, mikroelementy, pierwiastki śladowe ,fosforany)
stosowanymi do żywienia pozajelitowego zarejestrowanymi w Polsce,
- Warunki wymagane muszą być jednoznacznie potwierdzone w charakterystyce produktu (wymagane
jest dostarczenie tylko strony z nazwą produktu i stron zawierających wymagane informacje) lub innym,
dostarczonym dokumencie pochodzącym jednoznacznie od producenta. W przypadku dostarczenia
tłumaczenia dokumentu konieczne jest załączenie jego oryginalnej wersji językowej, a przypadku dokumentu w
innym języku niż polski musi zostać załączone jego tłumaczenie.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Postać farmaceutyczna, dawka, wymiary – but. 250 ml
Ilość w opakowaniu – 1
wielkość zamówienia-ilość opakowań ZAMAWIANYCH – 200.
Powinno być:
Postać farmaceutyczna, dawka, wymiary – but. 250 ml z fabrycznie zamontowanym adapterem
Ilość w opakowaniu – 1
wielkość zamówienia-ilość opakowań ZAMAWIANYCH – 200.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


