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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415389-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
2019/S 170-415389

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 157-387134)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul.
Kopcińskiego 22
Tel.:  +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl 
Faks:  +48 426789952
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.barlicki.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi
Numer referencyjny: 32/ZP/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33141300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
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analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek asortymentu
oferowanego w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 pakietu — po 10 szt. z pozycji.

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

30/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-387134

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek z każdego z
w/w asortymentu w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek asortymentu
oferowanego w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 pakietu — po 10 szt. z pozycji.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek z każdego z
w/w asortymentu w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
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2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek asortymentu
oferowanego w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 Pakietu — po 10 szt. z pozycji
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (ocena techniczna) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryterium jakości — nazwa: jakość (ocena techniczna) / waga: 20
Kryterium jakości — nazwa: termin płatności / waga: 20
Cena — waga: 60
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
B 1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 800,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
A) W pieniądzu – przelewem na konto: BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001 z zaznaczeniem:
„„Wadium – Zamknięty system pobierania krwi 32/ZP/2019” - ” w terminie do dnia 23.09.2019 r. do godz. 09:00”
Powinno być:
B 1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 800,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
A) w pieniądzu – przelewem na konto: BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001 z zaznaczeniem:
„Wadium – Zamknięty system pobierania krwi 32/ZP/2019” – „w terminie do dnia 25.9.2019 r. do godz. 09:00”.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 21/11/2019
Powinno być:
Data: 23/11/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


