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Polska-Warszawa: Izotopy promieniotwórcze

2023/S 016-043802

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 010-022226)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska
15B, 02-034 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Terech-Worosz
E-mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709432
Faks: +48 225709432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pib-nio.pl
Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kapsułek diagnostycznych i terapeutycznych. PN-34/23/KT
Numer referencyjny: PN-34/23/KT
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

II.1.2) Główny kod CPV
09344000 Izotopy promieniotwórcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kapsułek diagnostycznych i
terapeutycznych używanych w leczeniu schorzeń tarczycy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2 do SWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 010-022226

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
a) koncesję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia obrotu
hurtowego produktami leczniczymi
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U.
2022 poz. 2301, )b)
zezwolenie na transport materiałów promieniotwórczych, c)pozwolenie na
produkcję izotopów
Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na transport materiałów
promieniotwórczych/pozwolenie na
produkcję izotopów w rozumieniu ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1941).
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód,
zgłoszeń, koncesji, licencji itp.
zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania
Zamawiającemu na każde
jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń
wygasło lub zostało cofnięte w
okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić nowe zezwolenie w tym
zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
Art. 117 ust. 2 PZP: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
dostawy, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
2. na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, składa w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia
nw. podmiotowe środki dowodowe:-zgodnie z zapisami rozdziału XIV SWZ.
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1.na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,
(...) b)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów(...)
-wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;, c) zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 PZP (...), d)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP(...) e)
odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP(...), f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w:
- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego (...)
- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których
mowa:
• w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN;
• w art. 5k Rozporządzenia Rady UE.
– wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
• a) koncesję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia obrotu
hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo Farmaceutyczne
(t. j. Dz. U. 2022 poz. 2301), zwanej dalej „Prawo Farmaceutyczne“ albo (w
przypadku,
gdy Wykonawca jest wytwórcą w rozumieniu Prawa Faramceutycznego) zezwalenie
na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (Koncesję) wydane przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego;
• b) zezwolenie na transport materiałów promieniotwórczych
• c) pozwolenie na produkcję izotopów
Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na transport materiałów
promieniotwórczych/pozwolenie na produkcję izotopów w rozumieniu ustawy z
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dnia
29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1941).
Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód,
zgłoszeń, koncesji, licencji itp. zwanych dalej „zezwoleniami” przez cały okres
trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W
przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało
cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu
obowiązywania dotychczasowego.
Art. 117 ust. 2 PZP: warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2
PZP, jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
2. na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, składa w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia
nw. podmiotowe środki dowodowe:-zgodnie z zapisami rozdziału XIV SWZ.
1.na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2
PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,
(...) b)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów(...)
-wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;, c) zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 PZP (...), d)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP(...) e)
odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP(...), f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w:
- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego (...)
- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których
mowa:
• w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN;
• w art. 5k Rozporządzenia Rady UE.
– wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
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r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/05/2023
Powinno być:
Data: 13/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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