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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 2 dostawy polegające na dostawie: dla Pakietu nr

1 – probówki do pobierania krwi za pomocą systemu próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego

wraz z dzierżawą aparatów (czytników) do odczytu OB o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł

każda dostawa, dla Pakietu nr 2 – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony
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jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 2 dostawy polegające na dostawie: dla

Pakietu nr 1 – probówki do pobierania krwi za pomocą systemu próżniowego lub aspiracyjno-

próżniowego o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł każda dostawa, dla Pakietu nr 2 –

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: wykaz - wg załącznika 5 do SIWZ 3. W celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej -

należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert należycie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do

SIWZ) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował

minimum 2 dostawy polegające na dostawie: dla Pakietu nr 1 – probówek do pobierania krwi

za pomocą systemu próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego wraz z dzierżawą aparatów

(czytników) do odczytu OB o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł każda

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: wykaz - wg załącznika 5 do SIWZ 3. W celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej -

należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
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ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub

są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert należycie (wg wzoru stanowiącego

Załącznik nr 5 do SIWZ) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,

że zrealizował minimum 2 dostawy polegające na dostawie: dla Pakietu nr 1 – probówek do

pobierania krwi za pomocą systemu próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego o wartości

nie mniejszej niż 80 000,00 zł każda

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia

odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: a) dla Pakietu nr 1 - Katalogi,

ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

(tj.: wymaganych parametrów, cech techniczno-użytkowych) zaoferowanych produktów

(dotyczy również parametrów ocenianych). - Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty

zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych zaproponowanych aparatów

(czytników) do odczytu OB. - próbki oferowanego asortymentu: po 5 sztuk dla poz.od nr 1

do poz. nr 12 Formularza asortymentowo-cenowego (w tym dla poz. nr 2 i 10 próbki w

ramach oceny jakościowej). Zaleca się opisanie dokumentów i próbek numerem pozycji,

której dotyczą, - do Pakietu nr 1 w/w dokumenty (w zakresie, w jakim dotyczą) wymagane

w niniejszym postępowaniu są celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w

ramach kryterium jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych elementów oferty,

podlegających ocenie, stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do

nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty wskazane w pkt. 2a) mogą byś również

dokumentami przedmiotowymi mającymi potwierdzić, że oferowany przedmiot

zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego). b) dla Pakietu nr 2 Katalogi, ulotki,

opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (tj.:
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wymaganych parametrów, cech technicznoużytkowych)zaoferowanych produktów.

W ogłoszeniu powinno być: 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot

zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: a) dla Pakietu nr 1 -

Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, (tj.: wymaganych parametrów, cech techniczno-użytkowych)

zaoferowanych produktów (dotyczy również parametrów ocenianych). - Katalogi, ulotki,

opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych

zaproponowanych aparatów (czytników) do odczytu OB. - próbki oferowanego

asortymentu: po 5 sztuk dla poz.od nr 1 do poz. nr 12 Formularza asortymentowo-

cenowego (w tym dla poz. nr 10 i 11 próbki w ramach oceny jakościowej). Zaleca się

opisanie dokumentów i próbek numerem pozycji, której dotyczą, - do Pakietu nr 1 w/w

dokumenty (w zakresie, w jakim dotyczą) wymagane w niniejszym postępowaniu są

celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium

jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych elementów oferty, podlegających

ocenie, stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26

ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty wskazane w pkt. 2a) mogą byś również dokumentami

przedmiotowymi mającymi potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom Zamawiającego). b) dla Pakietu nr 2 Katalogi, ulotki, opisy lub inne

dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (tj.: wymaganych

parametrów, cech technicznoużytkowych) zaoferowanych produktów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: Cz. 1 pkt. 5

W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 88,00 System w

całości pochodzący od jednego producenta celem zapewnienia jednakowego standardu

jakościowego 4,00 Objętość martwa w probówce do badań koagulologicznych: Pozycja

nr 2 Formularza asortymentowo-cenowego 4,00 Igła posiadająca element

zabezpieczający przed zakłuciem (poz. 10) 4,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 88,00

System w całości pochodzący od jednego producenta celem zapewnienia jednakowego

standardu jakościowego 4,00 Element przezierny w igle z przeziernością wkłucia o

długości co najmniej 5 mm lub większej. Element przezierny musi całkowicie znajdować
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się poza gwintem igły tak by część przezierna znajdowała się poza uchwytem do

którego mocowana jest igła. Za element przezierny Zamawiający uzna jedynie taką

część igły, która nie zachodzi na inny element systemu tj. uchwyt do mocowania

igły.(poz. 11)-5 mm lub więcej – 4 pkt, poniżej 5,01 mm – 0 pkt Igła posiadająca

element zabezpieczający przed zakłuciem (poz. 10) 4,00
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