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Ogłoszenie nr 540210338-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.  

 

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 604296-N-2019  

Data: 02/10/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 

28836600000000, ul. ul. Wawelska  , 02-034  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

tel. 22 570 94 63, e-mail motelska@coi.waw.pl, faks 22 570 94 63.  

Adres strony internetowej (url): www.coi.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W 

postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wstępnego oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Na 

wezwanie Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni) Wykonawca przedłoży 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 załączniku nr 5 do 

SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum trzy główne dostawy rodzajowo 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. krążków antybiogramowych i krążków 

diagnostycznych 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 

załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W 

postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej. 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wstępnego oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Na 

wezwanie Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni) Wykonawca przedłoży wykaz 

dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

przedmiotu zamówienia, 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 załączniku nr 5 do 

SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał 

minimum trzy dostawy (realizowane sukcesywne w okresie minimum 6 miesięcy każda), 

rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy krążków 

antybiogramowych i krążków diagnostycznych, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączenie 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej. 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wstępnego 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru w załączniku nr 7 

do SIWZ. 2. Na wezwanie Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni) Wykonawca 

przedłoży 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 załączniku nr 5 do 

SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: warunek powyższy zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum trzy główne dostawy rodzajowo 

odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. krążków antybiogramowych i krążków 

diagnostycznych 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 

załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej. 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wstępnego 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru w załączniku nr 7 

do SIWZ. 2. Na wezwanie Zamawiającego (w terminie nie krótszym niż 5 dni) Wykonawca 

przedłoży 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 przedmiotu zamówienia, 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 
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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 załączniku nr 5 do 

SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał 

minimum trzy dostawy (realizowane sukcesywne w okresie minimum 6 miesięcy każda), 

rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. dostawy krążków 

antybiogramowych i krążków diagnostycznych, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączenie 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 6  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie: 1. 

świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP – 

zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych lub w przypadku, gdy 

opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany, jako wyrób medyczny i 

zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty 

deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia 

stosownego oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do 

obrotu i do używania na terenie RP; 2. katalogów, folderów oraz karty charakterystyki / 

formularz danych technicznych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające 

wymagania Zamawiającego.  

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia na 

wezwanie: 1. świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na 

terenie RP – zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych lub w 

przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany, jako 

wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych 

nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający 

wymaga złożenia stosownego oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia został 

dopuszczony do obrotu i do używania na terenie RP; 2. katalogów, folderów oraz karty 

charakterystyki / formularz danych technicznych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia, 

potwierdzające wymagania Zamawiającego. 3. W celu weryfikacji zgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia nieodpłatnych próbek: po jednej fiolce (ok. 50 

sztuk), do pozycji nr 12, 16, 18, 21, 23, 31, 38, 41, 55, 62, 65 - krążki antybiogramowe oraz 

2, 3, 4, 5 - krążki diagnostyczne.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 10:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 10:00   

 


