
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 84477-2015 z dnia 2015-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
dostawa krążków antybiogramowych, testów diagnostycznych i podłoży do hodowli bakterii
Termin składania ofert: 2015-06-30 

Numer ogłoszenia: 96035 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84477 - 2015 data 10.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
• W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
• W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

tak, liczba części: 2 Część nr 1 Nazwa: pakiet nr 1 1) Krótki opis ze wskazaniem 
wielkości lub zakresu zamówienia:krążki antybiogramowe, testy diagnostyczne i 
podłoża do hodowli bakterii 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 3) 
czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36 4) kryteria oceny ofert: 
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. cena - 90 2.termin 
ważności oferowanego produktu - 10 Część nr 2 Nazwa: pakiet nr 2 1) Krótki opis ze 
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:roztwór soli fizjologicznej 2) Wspólny 
Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 3) czas trwania lub termin wykonania: 
Okres w miesiącach: 36 4) kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z 
przedmiotem zamówienia: 1. cena - 90 2.termin ważności oferowanego produktu - 10.

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
• W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w 

pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: 
a) Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją 
Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE b) Materiały 
informacyjne producenta jednoznacznie potwierdzające wszystkie wyspecyfikowane 
parametry graniczne wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Ponadto Wykonawca 
powinien złożyć: a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów 
przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą 
nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub 
zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; b) 
Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ; c) Potwierdzenie 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84477&rok=2015-06-10


spełnienia parametrów dla zestawów odczynników wraz z formularzem cenowym w 
zakresie dostawy - załącznik nr 5 do SIWZ.

• W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty 
niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W celu potwierdzenia, że oferowane 
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
wymaga: a) Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją 
Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE b) Materiały 
informacyjne producenta jednoznacznie potwierdzające wszystkie wyspecyfikowane 
parametry graniczne wraz z tłumaczeniem na język polski.c) dla pakietu nr 1 - 
pozytywna opinia KORLD na krążki antybiotykowe oraz dokument potwierdzający 
zakres stężenia antybiotyku zawartego na krążku. 2. Ponadto Wykonawca powinien 
złożyć: a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także 
składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba 
upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; b) Wypełniony 
formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ; c) Potwierdzenie spełnienia parametrów 
dla zestawów odczynników wraz z formularzem cenowym w zakresie dostawy - 
załącznik nr 5 do SIWZ.


