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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: 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:
dostawa urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie 
obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. ( szczegołwoy opis za ła 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,
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: dcchp_bzp
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-150312
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 222-543236
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:10 000,00 zł2. Wadium należy wnieść (z adnotacją ,, sprawa nr 
BZP.3810.78.2020.TP’’) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie 
określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 oraz z 2020 r. poz. 288), szczegoły w roz. IX SIW
Powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: 5000,00 zł2. Wadium należy wnieść (z adnotacją ,, sprawa nr 
BZP.3810.78.2020.TP’’) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie 
określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 oraz z 2020 r. poz. 288), szczegoły w roz. IX SIW
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
przelew do 45 dni. 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być 
wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień 
publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), tj.:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej,z tym, że poręczenie Kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2020 poz. 299.).( szegoły w SIWZ w rpz XVII).
Powinno być:
:przelew do 45 dni. 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może 
być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo 
zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), tj.:- pieniądzu,- poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej,z tym, że poręczenie Kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2020 poz. 299.).( szczegoły w SIWZ w rpz 
XVII).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


