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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 55-200 Oława, ul.K.Baczyńskiego 1, pok 5

Miejscowość:  Oława Kod pocztowy:  55-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713132638

Osoba do kontaktów:  Aleksandra Słabicka-Błauciak

E-mail:  a.slabicka@zozolawa.wroc.pl Faks:  +48 713132638

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zozolawa.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa testów i podłoży do mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/23/16

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawę testów i podłoży do mikrobiologii wraz z dzierżawą
analizatora do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie ZOZ-u w Oławie, ul. Baczyńskiego 1
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 3 zadania:
L.p. Przedmiot zamówienia
1 Zadanie nr: 109L Bakteriologia- testy biochemiczne i lateksowe
2 Zadanie nr: 110 L - BAKTERIOLOGIA - Podłoża na płytkach do badań środowiskowych
3 Zadanie nr: 3 Testy biochemiczne do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą
analizatora
3. Ilości produktów, ich charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono
w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 1, 2, 5, 5a i 9 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ).
4. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi.
Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia.
5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w
załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej
Zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych oraz
składu chemicznego, postaci produktu i dawki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy
zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot
zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez
Zamawiającego.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy
7. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem
zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu
zamówienia. Modele wzorcowe stanowią przykładowe produkty spełniające wymogi Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696500  
Dodatkowe przedmioty 33694000  
 38434560  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZOZ/DZP/PN/23/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zozolawa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-084080   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 128-230287  z dnia:  06/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
cIII.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:

Zamiast:

III. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymogom określonym przez
Zamawiającego,
zamawiający wymaga:
1) Oświadczenie, że oferowany
przedmiotu zamówienia posiada
ważne dokumenty dopuszczające
do obrotu i używania wystawione
zgodnie
z przepisami prawa - załącznik Nr 8;
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest dołączenie do oferty tego
dokumentu – załącznika nr 8 oraz
kopii aktualnych dokumentów
dopuszczających o obrotu i używania
na
terenie RP, wystawionych zgodnie z
przepisami prawa.

Powinno być:

III. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymogom określonym przez
Zamawiającego,
zamawiający wymaga:
1) Oświadczenie, że oferowany
przedmiotu zamówienia posiada
ważne dokumenty dopuszczające
do obrotu i używania wystawione
zgodnie
z przepisami prawa - załącznik Nr 8;
Warunkiem udziału w postępowaniu
jest dołączenie do oferty tego
dokumentu – załącznika nr 8

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
11/08/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/09/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
11/08/2016   Godzina: 12:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/09/2016   Godzina: 12:10
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-100984
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