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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-242

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223265353

Osoba do kontaktów: Monika Dąbrowska-Kubicka
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

Faks: +48 223265834

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.brodnowski.pl/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania OB wraz z zakupem odczynników, dzierżawa aparatu
do elektroforezy wraz z zakupem odczynników, dzierżawa aparatu i zakup odczynników do posiewu krwi
i płynów ustrojowych, dzierżawa aparatu i zakup odczynników do badania moczu, dzierżawa analizatora i
zakup odczynników do badania lekowrażliwości, zakup odczynników i jednorazowego, drobnego sprzętu
laboratoryjnego, dzierżawa analizatora do immunochemii wraz z zakupem odczynników, zakup uchwytów
jednorazowych do butelek BD, zakup odczynników do dzierżawionego aparatu PCR, dzierżawa aparatu
do barwienia preparatów bakteriologicznych metodą Gramm wraz z zakupem odczynników dla Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania OB wraz z zakupem
odczynników, dzierżawa aparatu do elektroforezy wraz z zakupem odczynników, dzierżawa aparatu i zakup
odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych, dzierżawa aparatu i zakup odczynników do badania moczu,
dzierżawa analizatora i zakup odczynników do badania lekowrażliwości, zakup odczynników i jednorazowego,
drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatora do immunochemii wraz z zakupem odczynników,
zakup uchwytów jednorazowych do butelek BD, zakup odczynników do dzierżawionego aparatu PCR,
dzierżawa aparatu do barwienia preparatów bakteriologicznych metodą Gramm wraz z zakupem odczynników
dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33696500
33141000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
MSB/PN/03/01/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MSWwWSPZ00
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-008822 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 017-025351 z dnia: 26/01/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
21/01/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.1)
Powyżej 207 000 EUR.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3

Zamiast:

Powinno być:
Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 209 000 EURO.
Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia: Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 1 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 1 Nazwa: Dzierżawa
analizatora do automatycznego
analizatora do automatycznego
wykonywania OB wraz z zakupem wykonywania OB wraz z zakupem
odczynników.
odczynników.
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia
jest dzierżawa analizatora do
jest dzierżawa analizatora do
automatycznego wykonywania OB automatycznego wykonywania OB
wraz z zakupem odczynników.
wraz z zakupem odczynników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od
Okres w miesiącach: 24 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
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5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 1: Kryteria oceny ofert dla części nr 1:
Część nr I:
Część nr I:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
Część nr: 2 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 2 Nazwa: Dzierżawa
aparatu do elektroforezy wraz z
aparatu do elektroforezy wraz z
zakupem odczynników
zakupem odczynników
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa aparatu do elektroforezy dzierżawa aparatu do elektroforezy
wraz z zakupem odczynników.
wraz z zakupem odczynników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 2: Kryteria oceny ofert dla części nr 2:
Część nr II:
Część nr II:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
Część nr: 3 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 3 Nazwa: Dzierżawa
aparatu i zakup odczynników do
aparatu i zakup odczynników do
posiewu krwi i płynów ustrojowych posiewu krwi i płynów ustrojowych
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa dzierżawa aparatu i zakup dostawa dzierżawa aparatu i zakup
odczynników do posiewu krwi i
odczynników do posiewu krwi i
płynów ustrojowych.
płynów ustrojowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 3: Kryteria oceny ofert dla części nr 3:
Część nr III:
Część nr III:
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1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
Część nr: 4 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 4 Nazwa: Dzierżawa
aparatu i zakup odczynników do
aparatu i zakup odczynników do
badania moczu
badania moczu
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa aparatu i zakup
dzierżawa aparatu i zakup
odczynników do badania moczu.
odczynników do badania moczu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 4: Kryteria oceny ofert dla części nr 4:
Część nr IV:
Część nr IV:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
Część nr: 5 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 5 Nazwa: Dzierżawa
analizatora i zakup odczynników do analizatora i zakup odczynników do
badania lekowrażliwości
badania lekowrażliwości
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia
jest dzierżawa analizatora i
jest dzierżawa analizatora i
zakup odczynników do badania
zakup odczynników do badania
lekowrażliwości.
lekowrażliwości.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 5: Kryteria oceny ofert dla części nr 5:
Część nr V:
Część nr V:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
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Część nr: 6 Nazwa: Zakup
Część nr: 6 Nazwa: Zakup
odczynników i jednorazowego,
odczynników i jednorazowego,
drobnego sprzętu laboratoryjnego
drobnego sprzętu laboratoryjnego
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest zakup
odczynników i jednorazowego,
odczynników i jednorazowego,
drobnego sprzętu laboratoryjnego. drobnego sprzętu laboratoryjnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
oceny ofert tylko dla części nr 1,
oceny ofert tylko dla części nr 1,
poniżej kryteria oceny ofert dla
poniżej kryteria oceny ofert dla
części: nr 6
części: nr 6
Część nr VI:
Część nr VI:
1. Cena – waga kryterium – 90 %, 1. Cena – waga kryterium – 90 %,
2. Czas dostaw – waga kryterium – 2. Czas dostaw – waga kryterium –
10 %.
10 %.
Część nr: 7 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 7 Nazwa: Dzierżawa
analizatora do immunochemii wraz z analizatora do immunochemii wraz z
zakupem odczynników
zakupem odczynników
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia
jest dzierżawa analizatora do
jest dzierżawa analizatora do
immunochemii wraz z zakupem
immunochemii wraz z zakupem
odczynników.
odczynników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 7: Kryteria oceny ofert dla części nr 7:
Część nr VII:
Część nr VII:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.
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Część nr: 8 Nazwa: Zakup uchwytów Część nr: 8 Nazwa: Zakup uchwytów
jednorazowych do butelek BD
jednorazowych do butelek BD
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest zakup
uchwytów jednorazowych do butelek uchwytów jednorazowych do butelek
BD.
BD.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od
Okres w miesiącach: 24 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
oceny ofert tylko dla części nr 1,
oceny ofert tylko dla części nr 1,
poniżej kryteria oceny ofert dla
poniżej kryteria oceny ofert dla
części: nr 8
części: nr 8
Część nr VIII:
Część nr VIII:
1. Cena – waga kryterium – 90 %, 1. Cena – waga kryterium – 90 %,
2. Czas dostaw – waga kryterium – 2. Czas dostaw – waga kryterium –
10 %.
10 %.
Część nr: 9 Nazwa: Zakup
Część nr: 9 Nazwa: Zakup
odczynników do dzierżawionego
odczynników do dzierżawionego
aparatu PCR
aparatu PCR
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup Przedmiotem zamówienia jest zakup
odczynników do dzierżawionego
odczynników do dzierżawionego
aparatu PCR.
aparatu PCR.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od
Okres w miesiącach: 24 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
W sekcji IV.2.1 wskazano kryteria
oceny ofert tylko dla części nr 1,
oceny ofert tylko dla części nr 1,
poniżej kryteria oceny ofert dla
poniżej kryteria oceny ofert dla
części: nr 9
części: nr 9
Część nr IX:
Część nr IX:
1. Cena – waga kryterium – 90 %, 1. Cena – waga kryterium – 90 %,
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2. Czas dostaw – waga kryterium – 2. Czas dostaw – waga kryterium –
10 %.
10 %.
Część nr: 10 Nazwa: Dzierżawa
Część nr: 10 Nazwa: Dzierżawa
aparatu do barwienia preparatów
aparatu do barwienia preparatów
bakteriologicznych metodą Gramma bakteriologicznych metodą Gramma
wraz z zakupem odczynników
wraz z zakupem odczynników
1)Krótki opis
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa aparatu do barwienia
dzierżawa aparatu do barwienia
preparatów bakteriologicznych
preparatów bakteriologicznych
metodą Gramma wraz z zakupem
metodą Gramma wraz z zakupem
odczynników.
odczynników.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500
33696500
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
Powyżej 209 000 EURO.
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od
Okres w miesiącach: 48 (od
udzielenia zamówienia)
udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
Kryteria oceny ofert dla części nr 10: Kryteria oceny ofert dla części nr 10:
Część nr X:
Część nr X:
1) Cena – 60,
1) Cena – 60,
2) Parametry techniczne – 40.
2) Parametry techniczne – 40.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III. 1.4

Zamiast:

Powinno być:

1. Dokumenty potwierdzające
dopuszczenie wyrobu medycznego
do obrotu i do używania oraz
oznakowanie znakiem CE zgodnie
ustawą z 20.5.2010 o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz.
876) – dotyczy wszystkich części.
2. Karty katalogowe wraz z opisami
technicznymi w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza katalogi w
języku angielskim wraz z opisami
technicznymi oferowanych wyrobów
w języku polskim – dotyczy
wszystkich części.
3. Karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych ujętych w wykazie
MZiOS zawartych w odczynnikach
(dopuszczalny nośnik elektroniczny)
– dotyczy części 3, 4, 5.
4. Instrukcje aparaturowe, ulotki
odczynnikowe, ulotki kalibratorów,
materiały kontrolne / szczegółowo
opisujące właściwości oferowanych
analizatorów i odczynników –
dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

1. Dokumenty potwierdzające
dopuszczenie wyrobu medycznego
do obrotu i do używania oraz
oznakowanie znakiem CE zgodnie
ustawą z 20.5.2010 o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz.
876) – dotyczy wszystkich części.
2. Karty katalogowe wraz z opisami
technicznymi w języku polskim.
Zamawiający dopuszcza katalogi w
języku angielskim wraz z opisami
technicznymi oferowanych wyrobów
w języku polskim – dotyczy
wszystkich części.
3. Karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych ujętych w wykazie
MZiOS zawartych w
odczynnikach (dopuszczalny nośnik
elektroniczny) lub oświadczenie
Wykonawcy w przypadku,
gdy oferowane odczynniki nie
posiadają kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych
- dotyczy części 3, 4, 5.
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5. W przypadku składania oferty
na część 6 dla poz. 2, 3, 4, 9, 18,
24, 30 do oferty należy dołączyć
próbki oferowanych wyrobów w
celu potwierdzenia, że oferowane
produkty spełniają wymagania
określone w specyfikacji przez
Zamawiającego. Próbki mają być
załączone po 2 szt. dla każdej
oferowanej pozycji.
6. Metodyki oferowanych testów i
kontroli w części nr 6 dla poz. 19,
32, 33 ,34, 39–47, 49–51, 54–56, 65
oraz w części nr 10.

4. Instrukcje aparaturowe, ulotki
odczynnikowe, ulotki kalibratorów,
materiały kontrolne / szczegółowo
opisujące właściwości oferowanych
analizatorów i odczynników –
dotyczy części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
5. W przypadku składania oferty
na część 6 dla poz. 2, 3, 4, 9, 18,
24, 30 do oferty należy dołączyć
próbki oferowanych wyrobów w
celu potwierdzenia, że oferowane
produkty spełniają wymagania
określone w specyfikacji przez
Zamawiającego. Próbki mają być
załączone po 2 szt. dla każdej
oferowanej pozycji.
6. Metodyki oferowanych testów i
kontroli w części nr 6 dla poz. 19,
32, 33 ,34, 39–47, 49–51, 54–56, 65
oraz w części nr 10.
7. Oświadczenie Wykonawcy o
zarejestrowaniu laboratorium w
KIDL z podaniem numeru wpisu
do rejestru oraz informacji na jakim
analizatorze będzie wykonywane
badanie/ nazwa, rok produkcji,
ostatni przegląd serwisowy -data/,
a także spełnieniu wymagań
jakościowych wg normy EN-PNISO 15189:2013-05 „Laboratoria
medyczne. Wymagania dotyczące
jakości i kompetencji.”
8. Karty katalogowe produktu lub
specyfikacje sprzętową dla sprzętów
dodatkowych (drukarki, UPS,
komputer).
9.Certyfikat akredytacji dla normy
ISO/IEC 17043:2010 - dotyczy
części nr 4.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
18/03/2016 Godzina: 10:00
IV.3.4
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/04/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Powinno być:
08/04/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
18/03/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-033612
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