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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376383-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia i wyroby do radioterapii
2016/S 208-376383

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 199-358180)

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
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E) wykonanie szkoleń.

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

25/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 199-358180

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
Powinno być:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).
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:
1.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716)
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
1.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

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

