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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349474-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Pipety i akcesoria laboratoryjne
2020/S 142-349474

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 129-315766)

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

Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Agnieszka Dobrzyńska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl 
Tel.:  +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Numer referencyjny: DZP-262-15/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywne dostawy drobnych akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych na potrzeby Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w podziale na 17 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 129-315766

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1–17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 
postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, przynajmniej 1 umowy, odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia, o wartości równej lub przekraczającej:
1. 130.000,00
2. 10.000,00
3. 20.000,00
4. 250.000,00
5. 30.000,00
6. 170.000,00
7. 50.000,00
8. 220.000,00
9. 10.000,00
10. 10.000,00
11. 25.000,00
12. 235.000,00
13. 8.000,00
14. 8.000,00
15. 25.000,00
16. 10.000,00
17. 180.000,00
Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawę różnych akcesoriów 
laboratoryjnych i / lub materiałów zużywalnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.. 
UWAGA! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część wykonawca może wykazać się jedną umową 
o wartości równej lub wyższej, potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jak dla części o 
wyższej wartości. Przykład: składając ofertę na część 1, część 10 i część 13 wykonawca może wykazać się 
jedną umową na kwotę 130.000,00 zł., składając ofertę na część 6 i część 12 wykonawca może wykazać się 
jedną umową na kwotę 235.000,00 zł.
Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony wykonawca może wykazać umowę, która jest w 
toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane 
dostawy sukcesywne o wymaganej w danej części wartości.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym terminie aktualny na dzień złożenia 
wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy 
te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się 1 z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w 
postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej umowy lub jednostkowych/odrębnych 
zamówień, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości równej lub przekraczającej:
numer części; wartości wymagane przez Zamawiającego, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w 
postępowaniu:
1. 130 000,00;
2. 10 000,00;
3. 20 000,00;
4. 250 000,00;
5. 30 000,00;
6. 170 000,00;
7. 50 000,00;
8. 220 000,00;
9. 10 000,00;
10. 10 000,00;
11. 25 000,00;
12. 235 000,00;
13. 8 000,00;
14. 8 000,00;
15. 25 000,00;
16. 10 000,00;
17. 180 000,00.
Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna dostawy różnych akcesoriów 
laboratoryjnych i/lub materiałów zużywalnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, na łączną 
wartość wymaganą w danej części zamówienia.
Uwaga!
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część wykonawca może wykazać się jedną umową lub 
jednostkowymi/odrębnymi zamówieniami o łącznej wartości równej lub wyższej, potwierdzającej spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu, jak dla części o wyższej wartości.
Przykład:
Składając ofertę na część 1, część 10 i część 13 wykonawca może wykazać się jedną umową lub 
jednostkowymi/odrębnymi zamówieniami na łączną kwotę 130 000,00 PLN.
Składając ofertę na część 6 i część 12 wykonawca może wykazać się jedną umową lub jednostkowymi/
odrębnymi zamówieniami na łączną na kwotę 235 000,00 PLN.
Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony wykonawca:
a) może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została 
wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej w danej części wartości;
b) może wykazać się wykonaniem jednostkowych/odrębnych zamówień/dostaw o łącznej wartości, wymaganej 
dla danej części zamówienia.
W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę 
wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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