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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490009-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Lampy chirurgiczne
2017/S 236-490009

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 213-442111)

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

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Głombowicz
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@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 lamp operacyjnych – 4 zestawy w salach Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/92/17/LAM/AW

II.1.2) Główny kod CPV
33167000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy w salach Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum
Onkologii we Wrocławiu.

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

04/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442111-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 213-442111

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie – co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za
zamówienie odpowiadające swym rodzajem zamawiający uzna dostawę lamp operacyjnych wartości 200 000
PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału:
1. Wykaz- załącznik nr 5 do SIWZ – wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia 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 odbiorców.
2. Poświadczenie/-a potwierdzające, że dostawa/-y została/-y wykonana/e należycie, z tym, że w odniesieniu do
nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
LUB
3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
wstanie uzyskać poświadczenia.
Powinno być:
Brak warunku udziału.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/12/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 20/12/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442111-2017:TEXT:PL:HTML

