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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 713689584
E-mail: harlacz.j@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:
Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych z podziałem na 6 pakietów dla Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/68/16/IEL

II.1.2) Główny kod CPV
39100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych z podziałem na 6 pakietów
dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został
w załączniku nr 1,1a i 2 do niniejszej SIWZ .

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

14/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-135067
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 206-372639
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/10/2016

Sekcja VII: Zmiany

mailto:harlacz.j@dco.com.pl
www.dco.com.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:372639-2016:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.1
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
2.Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem sporządzonym
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
3.Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
3)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem 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.
4)oświadczenia wykonawcy:
Numer sekcji: III.1.1
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Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
a)o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych
należności,
b)o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
c)o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U.z2016rpoz.716)
5)oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art.24ust.5.pkt1uPzp Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności
gospodarczej
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawijacego:
- Odpowiednie katalogi producenta( zawierające numery katalogowe oferowanych wyrobów ) lub nazwy własne
w braku katalogów, foldery , wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta
w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno –użytkowych opisanych przez
Zamawiającego w SIWZ.
- dokument w postaci atestu na zamki i blachę konstrukcyjną
- dokument w postaci atestu jakościowego o klasie higieniczności E 1 dla pakietu nr 4 i 6 -dotyczy płyty
meblowej, okuć, zawiasów, uchwytów, blatów.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.1
Powinno być:
oświadczeń potwierdzających, że:
- meble wykonane z blachy konstrukcyjnej posiadają atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami
- meble w zakresie pakietu nr 3 ( krzesła i fotele) posiadają znak CE
- meble z zakresu pakietu nr 2-5 są wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.3
Powinno być:
Wykaz - załącznik Nr 6 do SIWZ - wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, że zostały wykonane należycie, tj:
a. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa/-y były wykonywane,
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lub
Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
zmiana całego punktu III.1.3
Powinno być:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej
2 zamówień .
Pakiet nr 1- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę mebli o wartości brutto zamówienia co
najmniej 5000 pln każde
Pakiet nr 2- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę mebli o wartości brutto zamówienia co
najmniej 1700 pln każde
Pakiet nr 3- Za zamówienie odpowiadające Zamawiający uzna dostawę krzeseł i foteli o wartości brutto
zamówienia co najmniej 10 000 pln każde
Pakiet nr 4- Za zamówienie Zamawiający uzna dostawę mebli o wartości brutto zamówienia co najmniej 50 000
pln każde
nr 5- Za zamówienie Zamawiający uzna dostawę mebli o wartości brutto zamówienia co najmniej 2 000 pln
każde
-nr 6Za zamówienie Zamawiający uzna dostawę mebli wartości brutto zamówienia co najmniej 70 000 pln każde

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


