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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550652-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne
2020/S 224-550652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 222-543236)

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. Grabiszyńska 105
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 53-439
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Podsiadło
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 urządzeń medycznych – koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie 
obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
Numer referencyjny: sprawa: BZP.3810.78.2020.TP

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Dostawa urządzeń medycznych – koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w 
zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt (szczegółowy opis zał. nr 2 do oferty – parametry 
techniczne).
Cena brutto – 60 %.
Okres gwarancji – 40 %.
Zgodnie z przepisem art. 24aa ustawy Pzp:
ust. 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w 
niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie.

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

12/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 222-543236

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Dostawa urządzeń medycznych – koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w 
zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt (szczegółowy opis zał. nr 2 do oferty – parametry 
techniczne).
Cena brutto – 60 %.
Okres gwarancji – 10 %.
Termin dostawy – 30 %.
Zgodnie z przepisem art. 24 aa ustawy Pzp:
— ust. 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w 
niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie.
Powinno być:
Dostawa urządzeń medycznych – koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w 
zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt (szczegółowy opis zał. nr 2 do oferty – parametry 
techniczne).
Cena brutto – 60 %.
Okres gwarancji – 40 %.
Zgodnie z przepisem art. 24aa ustawy Pzp:
ust. 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie w 
niniejszym postępowaniu przetargowym powyższe uprawnienie.
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Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 35
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia do 30.12.2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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