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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY
NISKOENERGETYCZNY, postępowanie znak ZZP-151/17
Numer referencyjny: ZZP-151/17

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ:
AKCELERATOR LINIOWY NISKOENERGETYCZNY W LICZBIE 1 SZTUKI, DLA CENTRUM ONKOLOGII –
INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-104409
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 145-298859
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/07/2017

Sekcja VII: Zmiany

mailto:m.gorski@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:298859-2017: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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej
aparaturymedycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny w liczbie 1 sztuki
1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury, wyprodukowanejw
2017 roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub UniiEuropejskiej,
nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynnościzwiązane z
prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
1.2.2. Oferowana aparatura medyczna musi spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry
techniczneokreślone przez Zamawiającego w załączniku nr 2.2 do formularza oferty.
1.2.3. Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja aparatury stanowiąca przedmiot zamówienia,
stanowijego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
1.2.4. Wykonawca musi przedstawić w ofercie nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację
technicznąoferowane aparatury przy dostawie.
1.2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) został określony w załączniku nr 2.2
dooferty, które muszą zostać wypełnione i dołączone do oferty.
1.2.6. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wszystkich warunków granicznych
określonych
w załączniku nr 2.2 do formularza ofertowego, złożona oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):
2.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że zaoferowany akcelerator odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:
a) deklaracji zgodności lub
b) certyfikatu CE lub
c) dokumentu potwierdzającego rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 2010r. z późn. zm.).
2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej
aparaturymedycznej: akcelerator liniowy niskoenergetyczny w liczbie 1 sztuki
1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury, wyprodukowanejw
2017 roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub UniiEuropejskiej,
nieobciążonej prawami osób trzecich, jej instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynnościzwiązane z
prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
1.2.2. Oferowana aparatura medyczna musi spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry
techniczneokreślone przez Zamawiającego w załączniku nr 2.2 do formularza oferty.
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1.2.3. Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja aparatury stanowiąca przedmiot zamówienia,
stanowijego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.
1.2.4. Wykonawca musi przedstawić w ofercie nazwę producenta i model oraz dołączyć specyfikację
technicznąoferowane aparatury przy dostawie.
1.2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) został określony w załączniku nr 2.2
dooferty, które muszą zostać wypełnione i dołączone do oferty.
1.2.6. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wszystkich warunków granicznych
określonych
w załączniku nr 2.2 do formularza ofertowego, złożona oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):
2.1. W celu potwierdzenia, że zaoferowany akcelerator odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego aktualnego dokumentu, tj. złożyć
wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
a) deklarację zgodności lub
b) certyfikat CE lub
c) dokument potwierdzający rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.).
2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/09/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


