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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Grabiszynska 105
Miejscowość: Wroclaw
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-439
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Podsiadlo
E-mail: t.podsiadlo@dcchp.pl 
Faks:  +49 713349420
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dcchp.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa środków ochrony osobistej z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb 
Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Zamówienie finansowane ze środków UE po nazwą
Numer referencyjny: : BZP.3810.2.2021.KK

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa środków ochrony osobistej z listy pakietów w ilościach wynikających z bieżących potrzeb 
Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 
zał. nr 1 do oferty ,,formularz asortymentowo-cenowy''.

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

21/04/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dcchp_bzp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-035790
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 055-136023

mailto:t.podsiadlo@dcchp.pl
www.dcchp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136023-2021:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/03/2021

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

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp.
W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz 
wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia 
oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zostały określone odpowiednio w rozdz. VII, VIII,IX,XVIII SWZ 
– pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp.Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w 
formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl.Szczegóły dotyczące sposobu 
przygotowania oferty zostały określone w rozdz. XIII SWZ. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy 
Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w rozdz. XII SWZ.

https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp.Oferta

