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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215888-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki do badania krwi
2018/S 095-215888

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 079-176195)

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: Andrzej Wręczycki
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:
Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz
z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii
Numer referencyjny: ZP/PN/36/18/LZP/AW

II.1.2) Główny kod CPV
33696200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz
z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii.

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

17/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176195-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 079-176195

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

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:
5.1.3.3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży także dokumenty:
a) Metodyka badań w języku polskim,
b) Wykaz odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne,
c) Oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników,
d) Instrukcja pełnej inaktywacji odczynników lub oświadczenie, że po inaktywacji można odczynników
bezpiecznie, zgodnie z polskimi normami, wylać do ścieków komunalnych bądź zutylizować jako odpad
medyczny. Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązanie się do odbioru w/w raz na miesiąc, co zostanie poświadczone
odpowiednim protokołem,
e) Zobowiązanie (w formie oświadczenia) do wykonania na własny koszt badań próbek kontrolnych ścieków na
zawartość substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.7.2006
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
Powinno być:
5.1.3.3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży także dokumenty:
a) Metodyka badań w języku polskim;
b) Wykaz odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne;
c) Oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników;
d) Instrukcja pełnej inaktywacji odczynników lub oświadczenie, że po inaktywacji można odczynników
bezpiecznie, zgodnie z polskimi normami, wylać do ścieków komunalnych bądź zutylizować jako odpad
medyczny. Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązanie się do odbioru w/w raz na tydzień lub 2 tygodnie w zależności
od wypełnienia pojemników na odpady płynne, co zostanie poświadczone odpowiednim protokołem;
e) Zobowiązanie (w formie oświadczenia) do wykonania na własny koszt badań próbek kontrolnych ścieków na
zawartość substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.7.2006
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych lub zobowiązanie (w formie oświadczenia) do odbioru ww. odpadów przez
profesjonalną firmę przygotowaną i uprawnioną do odbioru tego typu odpadów
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 01/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 01/06/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


