
Ogłoszenie nr 50325 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

Włocław ek:

OGŁOSZENI E O ZMI ANI E OGŁOSZENI A

OGŁOSZENI E DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

I NFORMACJE O ZMI ENI ANYM OGŁOSZENI U

Numer: 38586-2017

Data: 07/03/2017

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul.

Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail

szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA I I :  ZMI ANY W OGŁOSZENI U

I I .1)  Tekst , kt óry należy zmienić:

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III

Punkt :  III.1.3)

W ogłoszeniu j est : warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1

dostawę do każdej z Części zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania

krwi oraz materiałów laboratoryjnych o wartości minimum PLN brutto: Tabela nr 2 Cześć nr 1 29 000,00

PLN Cześć nr 5 6 000,00 PLN Cześć nr 2 7 600,00 PLN Cześć nr 6 900,00 PLN Cześć nr 3 25 000,00 PLN

Cześć nr 7 2 700,00 PLN Cześć nr 4 141 400,00 PLN Cześć nr 8 20 800,00 PLN w ramach jednego kontraktu
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– odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający

dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą

lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych Części. Np. w przypadku

gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1, Część nr 5 oraz Część nr 8 to może wykazać się

doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej

55 800,00 PLN brutto.

W ogłoszeniu pow inno być: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co

najmniej 1 dostawę do każdej z Części zamówienia w zakresie dostawy elementów zamkniętego systemu

pobierania krwi oraz materiałów laboratoryjnych o wartości minimum PLN brutto: Tabela nr 2 Cześć nr 1 29

000,00 PLN Cześć nr 5 6 000,00 PLN Cześć nr 2 7 600,00 PLN Cześć nr 6 900,00 PLN Cześć nr 3 25 000,00

PLN Cześć nr 7 2 700,00 PLN Cześć nr 4 141 400,00 PLN Cześć nr 8 20 800,00 PLN Część nr 1A 1 400,00

PLN Część nr 5A 800,00 PLN w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej Części. W przypadku gdy

Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną

dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww.

warunku obliczonych dla danych Części. Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część nr 1,

Część nr 5 oraz Część nr 8 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w

ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 55 800,00 PLN brutto.

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: III

Punkt :  III.7)

W ogłoszeniu j est : 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające

brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z

załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikami nr 2A do 2H do

SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot

Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia

zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu

przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna
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wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 6.

Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa

ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: b) dokumentów

określonych w rozdziale I ust. 1.6 pkt 7 (tabela nr 1) SIWZ.

W ogłoszeniu pow inno być: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie

potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz

ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z

załącznikami nr 2A do 2J do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego

podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu

dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w

formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze

zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy

do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej

notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo

musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 7. W celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: a. dokumentów określonych w rozdziale I ust. 1.6 pkt 7 (tabela nr

1) SIWZ.

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: IV

Punkt :  IV.6.2)

W ogłoszeniu j est : Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:Data: 28/03/2017, godzina 10:00

W ogłoszeniu pow inno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:Data: 30/03/2017, godzina 10:00

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :
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Numer sekcj i: IV

Punkt :  IV.6.6)

W ogłoszeniu j est : 1. Niniejsze zamówienie jest podzielone na 8 części. Zakres przedmiotowy, w tym

także ilościowy: a) części nr 1 zamówienia został określony w załączniku nr 2A; b) części nr 2 zamówienia

został określony w załączniku nr 2B; c) części nr 3 zamówienia został określony w załączniku nr 2C; d)

części nr 4 zamówienia został określony w załączniku nr 2D; e) części nr 5 zamówienia został określony w

załączniku nr 2E; f) części nr 6 zamówienia został określony w załączniku nr 2F; g) części nr 7 zamówienia

został określony w załączniku nr 2G; h) części nr 8 zamówienia został określony w załączniku nr 2H; 2.

Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, zawierającą wszystkie pozycje w danej Części

zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta. 4. Wykonawca

będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi : nazwa towaru, ilość, nr

serii, datę produkcji i datę ważności do użytku, producent. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność

oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy. a) Zamawiający zastrzega,

że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr od 2A do 2H siwz) przewidywane zapotrzebowanie

(podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres

zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości

asortymentu podanych w załączniku nr od 2A do 2H siwz nie przekroczy 20% ilości przewidzianej w

załączniku nr od 2A do 2H siwz dla danej części. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być

zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje

potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest

sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. 7.

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego

podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania

obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej

wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią

się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

W ogłoszeniu pow inno być: 1. Niniejsze zamówienie jest podzielone na 10 części. Zakres przedmiotowy,

w tym także ilościowy: a) części nr 1 zamówienia został określony w załączniku nr 2A; b) części nr 2

zamówienia został określony w załączniku nr 2B; c) części nr 3 zamówienia został określony w załączniku nr

2C; d) części nr 4 zamówienia został określony w załączniku nr 2D; e) części nr 5 zamówienia został

określony w załączniku nr 2E; f) części nr 6 zamówienia został określony w załączniku nr 2F; g) części nr 7
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zamówienia został określony w załączniku nr 2G; h) części nr 8 zamówienia został określony w załączniku nr

2H; i) części nr 1A zamówienie zostało określone w załączniku nr 2I; j) części nr 5A zamówienie zostało

określone w załączniku nr 2J; 2. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę, zawierającą

wszystkie pozycje w danej Części zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu

producenta. 4. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi

: nazwa towaru, ilość, nr serii, datę produkcji i datę ważności do użytku, producent. 5. Wykonawca musi

zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

a) Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr od 2A do 2J siwz)

przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego,

bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy

zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony

będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże

zmniejszenie ilości asortymentu podanych w załączniku nr od 2A do 2J siwz nie przekroczy 20% ilości

przewidzianej w załączniku nr od 2A do 2J siwz dla danej części. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia

winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne

informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna

dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie

na język polski. 7.Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań

Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji

prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu

jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które

pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: Załącznik 1

Punkt :  Część nr 1

W ogłoszeniu j est : 1. Bagietki laboratoryjne: proste, z PP, dł. 125 mm, średnica 4 mm 12 000 2. Kamery

z tworzywa o wysokiej przejrzystości: z siatką do ilościowej analizy elementów upostaciowionych w moczu,

10 miejscowe (1 szt. = 1 płytka = 10 miejsc) 3 000 3. Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych o

pojemności do 1000 ul - niebieskie 5 000 4. Końcówki typu Gilson lub Eppendorf do pipet automatycznych o

pojemności do 200 ul - żółte 12 000 5. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności do 5000 ul -

bezbarwne 500 6. Mikroskopowe szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami 60 000 7. Mikroskopowe

szkiełka nakrywkowe 24 mm x 24 mm 3 000 8. Pipety Pasteura: poj. 1 ml, jednorazowe, z podziałką
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1,0/0,25 ml, dł. 150 mm, z PE 10 000 9. Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi układu ABO na 35

testów (5x7 celek, białe) 10 000 10. Pojemniki do dobowej zbiórki moczu: poj. 2,5-3 l, z zakrętką, z

podziałką 2 000 11. Pojemniki do moczu: poj. użytkowa 120 ml, z PS lub PP, z kolorową zakrętką 26 000

12. Pojemniki na płyny ustrojowe: poj. użytkowa 120 ml, z PS lub PP, z kolorową zakrętką, jałowe z

kolorową nakrętką, pakowane pojedynczo, szczelne po zamknięciu 20 000 13. Pojemniki na płyny ustrojowe

pojemność 30 ml, jałowe, płaskie, szczelne po zamknięciu, 20 000 14. Probówki okrągłodenne: poj. 4 ml, z

PS, średnica 12 mm, długość 75 mm 180 000 15. Korki wewnętrzne do probówek wymienionych w pozycji

poprzedzającej 12 100 16. Probówki okrągłodenne: poj. 11 ml, z PS, średnica 16 mm, długość 100 mm 20

000 17. Probówki okrągłodenne: poj. 11 ml, ze szkła sodowo-wapniowego, z korkiem, do autoklawowania,

średnica 16 mm, długość do 100 mm 500 18. Probówki plastikowe: poj. 4 ml, jałowe, okrągłodenne, z

korkiem, na materiał biologiczny, średnica 12 mm, długość 75 mm 6 800 19. Probówki plastikowe: poj. 11

ml, jałowe, okrągłodenne, z korkiem, na materiał biologiczny, średnica 16 mm, długość 100 mm 3 700 20.

Probówki typu Eppendorf: poj. 1,5 ml, z wieczkiem na zawiasie, z dnem stożkowym, z podziałką 16 000 21.

Probówki: z PS, poj. 10 ml, średnicy 16 mm, długości 100-105 mm, stożkowe, ze znacznikami 1, 2.5, 5, 10

ml 65 000 22. Korki wewnętrzne do probówek wymienionych w pozycji poprzedzającej 500 23. Etykiety

samoprzylepne do naczynek do moczu – bez nadruku 54 000 24. Etykiety samoprzylepne na pojemniki i

probówki o wym. 38-40 mm x 20-21 mm, papierowe, bez nadruku 20 000 25. Pisaki laboratoryjne SHARPIE

do opisywania probówek, szkiełek mikroskopowych itp. - czarne 570 26. Pisaki laboratoryjne SHARPIE do

opisywania probówek, szkiełek mikroskopowych itp. - niebieskie 170

W ogłoszeniu pow inno być: 1. Bagietki laboratoryjne: proste, z PP, dł. 125 mm, średnica 4 mm 12 000

2. Kamery z tworzywa o wysokiej przejrzystości: z siatką do ilościowej analizy elementów upostaciowionych

w moczu, 10 miejscowe (1 szt. = 1 płytka = 10 miejsc) 3 000 3. Końcówki typu Eppendorf do pipet

automatycznych o pojemności do 1000 ul - niebieskie 5 000 4. Końcówki typu Gilson lub Eppendorf do pipet

automatycznych o pojemności do 200 ul - żółte 12 000 5. Końcówki do pipet automatycznych o pojemności

do 5000 ul - bezbarwne 500 6. Pipety Pasteura: poj. 1 ml, jednorazowe, z podziałką 1,0/0,25 ml, dł. 150

mm, z PE 10 000 7. Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi układu ABO na 35 testów (5x7 celek, białe)

10 000 8. Pojemniki do dobowej zbiórki moczu: poj. 2,5-3 l, z zakrętką, z podziałką 2 000 9. Pojemniki do

moczu: poj. użytkowa 120 ml, z PS lub PP, z kolorową zakrętką 26 000 10. Pojemniki na płyny ustrojowe:

poj. użytkowa 120 ml, z PS lub PP, z kolorową zakrętką, jałowe z kolorową nakrętką, pakowane pojedynczo,

szczelne po zamknięciu 20 000 11. Pojemniki na płyny ustrojowe pojemność 30 ml, jałowe, płaskie, szczelne

po zamknięciu, 20 000 12. Probówki okrągłodenne: poj. 4 ml, z PS, średnica 12 mm, długość 75 mm 180

000 13. Korki wewnętrzne do probówek wymienionych w pozycji poprzedzającej 12 100 14. Probówki

okrągłodenne: poj. 11 ml, z PS, średnica 16 mm, długość 100 mm 20 000 15. Probówki okrągłodenne: poj.

11 ml, ze szkła sodowo-wapniowego, z korkiem, do autoklawowania, średnica 16 mm, długość do 100 mm
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500 16. Probówki plastikowe: poj. 4 ml, jałowe, okrągłodenne, z korkiem, na materiał biologiczny, średnica

12 mm, długość 75 mm 6 800 17. Probówki plastikowe: poj. 11 ml, jałowe, okrągłodenne, z korkiem, na

materiał biologiczny, średnica 16 mm, długość 100 mm 3 700 18. Probówki typu Eppendorf: poj. 1,5 ml, z

wieczkiem na zawiasie, z dnem stożkowym, z podziałką 16 000 19. Probówki: z PS, poj. 10 ml, średnicy 16

mm, długości 100-105 mm, stożkowe, ze znacznikami 1, 2.5, 5, 10 ml 65 000 20. Korki wewnętrzne do

probówek wymienionych w pozycji poprzedzającej 500 21. Etykiety samoprzylepne do naczynek do moczu –

bez nadruku 54 000 22. Etykiety samoprzylepne na pojemniki i probówki o wym. 38-40 mm x 20-21 mm,

papierowe, bez nadruku 20 000 23. Pisaki laboratoryjne SHARPIE do opisywania probówek, szkiełek

mikroskopowych itp. - czarne 570 24. Pisaki laboratoryjne SHARPIE do opisywania probówek, szkiełek

mikroskopowych itp. - niebieskie 170

Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: Załącznik nr 1

Punkt :  Część nr 3

W ogłoszeniu j est : 1. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego

utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 120 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną

pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu

biologicznym i chemicznym, niesterylne 1 000 2. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu

materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 200 ml, wykonane z PP lub PE,

wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o

zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 2 000 3. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i

transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 250 ml, wykonane z

PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami

informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 3 600 4. Pojemniki do bezpiecznego

przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 500

ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z

symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 2 000 5. Pojemniki do

bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej

formalinie: poj. 1000 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną,

oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 1 100

6. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 %

zbuforowanej formalinie: poj. 3000 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną

lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym,

niesterylne 400 7. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego
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utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 5000 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną

pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu

biologicznym i chemicznym, niesterylne 120 8. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu

materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 11000 ml, wykonane z PP lub PE,

wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o

zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne

W ogłoszeniu pow inno być: 1. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału

tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 120 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone

w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu

biologicznym i chemicznym, niesterylne 1 000 2. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu

materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 190 - 200 ml, wykonane z PP lub

PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami

informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 2 000 3. Pojemniki do bezpiecznego

przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 250

- 366 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone

etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 3 600 4.

Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 %

zbuforowanej formalinie: poj. 500 - 520 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę

zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i

chemicznym, niesterylne 2 000 5. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału

tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 1000 – 1200 ml, wykonane z PP lub PE,

wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o

zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 1 100 6. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i

transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 3000 - 3400 ml,

wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z

symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym, niesterylne 400 7. Pojemniki do

bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego utrwalonego w 10 % zbuforowanej

formalinie: poj. 5000 – 5600 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną lub

dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym,

niesterylne 120 8. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu materiału tkankowego

utrwalonego w 10 % zbuforowanej formalinie: poj. 10 000 - 11000 ml, wykonane z PP lub PE, wyposażone

w szczelną pokrywę zakręcaną lub dociskaną, oznaczone etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu

biologicznym i chemicznym, niesterylne
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Miej sce, w  którym znajduje się zmieniany t ekst :

Numer sekcj i: Załącznik nr 1

Punkt :  Część nr 5

W ogłoszeniu j est : 1. Automatyczne nakłuwacze igłowe do pobrań od noworodków i dzieci do lat 6 krwi

włośniczkowej niezbędnej do całkowitego wypełnienia kapilary o pojemności min. 200 ul, igła 21G,

głębokość nakłucia 1,8 mm 1 000 2. Automatyczne nakłuwacze igłowe do pobrań od dorosłych krwi

włośniczkowej niezbędnej do całkowitego wypełnienia kapilary o pojemności min. 200 ul, igła 21G,

głębokość nakłucia 2,4 mm 7 000 3. Nakłuwacz do drenów - jednorazowy, plastikowy element z centralnie

umieszczoną igłą, służący do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnika z krwią 15 000

W ogłoszeniu pow inno być: 1. Automatyczne nakłuwacze igłowe do pobrań od noworodków i dzieci do

lat 6 krwi włośniczkowej niezbędnej do całkowitego wypełnienia kapilary o pojemności min. 200 ul, igła

21G, głębokość nakłucia 1,8 mm 1 000 2. Nakłuwacz do drenów - jednorazowy, plastikowy element z

centralnie umieszczoną igłą, służący do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnika z

krwią 15 000

I I .2)  Tekst , kt óry należy dodać

Miej sce, w  którym należy dodać t ekst :

Numer sekcj i: Załącznik nr 1

Punkt :  Część nr 1A

Tekst , kt óry należy dodać w  ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Mikroskopowe

szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami 60 000 2. Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe 24 mm x 24 mm

3 000 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7, 38437000-7, 33141320-9, 33140000-3,

38000000-5 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5) Kryteria oceny ofert: CENA -

60 TERMIN PŁATNOŚCI - 20 TERMIN DOSTAWY - 20

Miej sce, w  którym należy dodać t ekst :

Numer sekcj i: Załącznik nr 1

Punkt :  Część nr 5A

Tekst , kt óry należy dodać w  ogłoszeniu: 1. Automatyczne nakłuwacze igłowe do pobrań od dorosłych

krwi włośniczkowej niezbędnej do całkowitego wypełnienia kapilary o pojemności min. 200 ul, igła 21G,

głębokość nakłucia 2,4 mm 7 000 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7, 38437000-7,

33141320-9, 33140000-3, 38000000-5 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 5)

Kryteria oceny ofert: CENA - 60 TERMIN PŁATNOŚCI - 20 TERMIN DOSTAWY - 20

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=18649df7-beb0-4a91-9859...

9 z 9 2017-03-23 14:22


