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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Borowska
Tel.:  +48 632404133
E-mail: szp@szpital-konin.pl 
Faks:  +48 632404134
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych,
hematologicznych i koagulologicznych
Numer referencyjny: WSZ-EP-38/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33696200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-
immunologicznych, hematologicznych i koagulologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety (części):
Pakiet nr 1 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów biochemiczno-immunochemicznych
Pakiet nr 2 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 5 DIFF
Pakiet nr 3 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał nr 2.1 do 2.3 do SIWZ WSZ-EP- 38/2019 –Formularz
asortymentowo-cenowy oraz zał 3.1.-3.3 - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych.
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Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów,
konfiguracji i wyposażenia określają zał od nr 3.1 do nr 3.3 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów
jakościowo-technicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpital45
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-135358
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 191-463732
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/09/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

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:
Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji
zawodowych.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
a) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego (na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji
dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów (części) – dotyczy analizatorów.
Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji
zawodowych.
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:
a) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego (na wszystkich opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji
dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów (części) – dotyczy analizatorów.
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b) dokumenty potwierdzające, że dany odczynnik został dopuszczony do stosowania na oferowanym
analizatorze, np. ulotki metodyczne – dotyczy Pakietu nr 1 w przypadku, gdy oferowane odczynniki pochodzą
od innego producenta niż oferowane analizatory.
Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 SIWZ,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


