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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139344-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Materiały medyczne
2017/S 073-139344

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 068-127975)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
ul. Limanowskiego 42
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Porębska
E-mail: przetargi@rckik.radom.pl 
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rckik.radom.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku.
Numer referencyjny: ZP-250-2-2017-pojemniki

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku. Przedmiot zamówienia
został podzielony na osiem części i szczegółowo został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

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

09/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 068-127975

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę: dla części B: jednorazowych zestawów
drenów przeznaczonych do automatycznego pobierania składników krwi: krwinek płytkowych, osocza i/lub
krwinek czerwonych przy pomocy separatora Trima Accel, (zestaw kompatybilny z separatorem Trima Accel) w
ilości co najmniej 500 sztuk.
Powinno być:
Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę: dla części B: jednorazowych zestawów
drenów przeznaczonych do automatycznego pobierania składników krwi: krwinek płytkowych, osocza i/
lub krwinek czerwonych przy pomocy separatora Trima Accel, (zestaw kompatybilny z separatorem Trima
Accel) w ilości co najmniej 500 sztuk oraz antykoagulantu do poboru koncentratu krwinek płytkowych metodą
automatyczną – ACDA w ilości co najmniej 500 sztuk.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 9:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


