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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Petrykowska
Tel.:  +48 225709454
E-mail: justyna.petrykowska@coi.pl 
Faks:  +48 225709454
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku, PN-6/19/JP
Numer referencyjny: PN-6/19/JP

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku (6 pakietów),
szczegółowo określonych w załącznikach nr od 1.1 do 1.6 do SIWZ.

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

19/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Roentgena
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-063811
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 089-212865

mailto:justyna.petrykowska@coi.pl
www.coi.pl
www.coi.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212865-2019:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/05/2019

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: II.2.14
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 900,00 PLN (jeden
tysiąc dziewięćset złotych).
2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć próbki.
3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 800,00 PLN (jeden
tysiąc osiemset złotych).
2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć próbki.
3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 upzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego;
a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczbą w PLN) w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - lub wskazania w jednolitym
dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego
przez Zamawiającego.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową nie mniejszą niż:
Nr pakietu PLN
1 100 000,00
2 11 000,00
3 30 000,00
4 65 000,00
5 21 000,00
5a 9 000,00
6 25 000,00
Powinno być:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 upzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego;
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a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczbą w PLN) w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - lub wskazania w jednolitym
dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego
przez Zamawiającego.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową nie mniejszą niż:
Nr pakietu PLN
1 100 000,00
2 11 000,00
3 30 000,00
4 65 000,00
5 16 000,00
5a 9 000,00
5b 2 000,00
6 25 000,00
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy
pzp należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Wykaz wg wzoru w załącznik nr 5 do SIWZ.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał minimum jedną główną dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,
tj.sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku, o wartości brutto minimum:
Nr pakietu PLN
1 100 000,00
2 11 000,00
3 30 000,00
4 65 000,00
5 21 000,00
5a 9 000,00
6 25 000,00
Powinno być:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy
pzp należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;
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a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Wykaz wg wzoru w załącznik nr 5 do SIWZ.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał minimum jedną główną dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,
tj.sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku, o wartości brutto minimum:
Nr pakietu PLN
1 100 000,00
2 11 000,00
3 30 000,00
4 65 000,00
5 16 000,00
5a 9 000,00
5b 2 000,00
6 25 000,00
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku (6
pakietów),szczegółowo określonych w załącznikach nr od 1.1 do 1.6 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku (8
pakietów),szczegółowo określonych w załącznikach nr od 1.1 do 1.6 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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Nazwa: Pakiet 5b
Część nr: 5
Dodatkowy kod lub kod CPV: 33141000
Miejsce świadczenia usług:
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie,
ul.Roentgena 5, 02-871 Warszawa, POLSKA
Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia są czepki chirurgiczne, szczegółowo opisane w załączniku nr 1.5b
do SIWZ.
Kryteria udzielenia zamówienia:
Kryteria określone poniżej:
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach: nie
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00 PLN (dwieście
złotych).
2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć próbki.
3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.


