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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187178-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2020/S 079-187178
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 044-104473)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 53-413
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Głombowicz
E-mail: dzp@dco.com.pl
Tel.: +48 713689585
Faks: +48 713689583
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dco
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, bieżących napraw sprzętu medycznego
znajdującego się w DCO we Wrocławiu – 2 pakiety
Numer referencyjny: ZP/PN/09/20/LAM/JG

II.1.2)

Główny kod CPV
50421000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz
bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we
Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 044-104473

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz wykonanych/wykonywanych usług – załącznik
nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże doświadczenie
rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej:
a) pakiet nr 1–3: usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat o porównywalnym charakterze i zakresie rzeczowym
do niniejszego zamówienia (co najmniej wartości 80 000,00 PLN brutto (rocznie);
b) pakiet nr 2–3: usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat o porównywalnym charakterze i zakresie rzeczowym
do niniejszego zamówienia (co najmniej wartości 10 000,00 PLN brutto (rocznie);
5.1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że min. 1 osoba
skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia:
a) pakiet nr 1 i nr 2 – uprawnienia specjalistów wykonujących przedmiotowe usługi (dot. wszystkich pakietów), tj:
— „E” – dla osób konserwujących i naprawiających elektryczną aparaturę i sprzęt medyczny,
— „D” – dla osób kierujących (dozorujących) pracą ww. pracowników.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz wykonanych/wykonywanych usług – załącznik
nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie
rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
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a) pakiet nr 1–3: usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat o porównywalnym charakterze i zakresie rzeczowym
do niniejszego zamówienia (co najmniej wartości 80 000,00 PLN brutto (rocznie));
b) pakiet nr 2–3: usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat o porównywalnym charakterze i zakresie rzeczowym
do niniejszego zamówienia (co najmniej wartości 25 000,00 PLN brutto (rocznie));
5.1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że min. 1 osoba
skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia:
a) pakiet nr 1 i nr 2 – uprawnienia specjalistów wykonujących przedmiotowe usługi (dot. wszystkich pakietów),
tj.:
— „E” – dla osób konserwujących i naprawiających elektryczną aparaturę i sprzęt medyczny,
— „D” – dla osób kierujących (dozorujących) pracą ww. pracowników;
b) pakiet nr 1 i nr 2 – uprawnienia specjalistów wykonujących przedmiotowe usługi, tj. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają imienne certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń serwisowych, wystawione przez producenta sprzętu lub
autoryzowany serwis dla urządzeń objętych zamówieniem.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/04/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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