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PL-Wrocław: Pojemniki na krew
2013/S 023-034421

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, Osoba do kontaktów: Iwona Mrowiec-Pawlik, Wrocław50-345,

POLSKA. Tel.:  +48 713715810. Faks:  +48 713281713. E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.1.2013, 2013/S 14-019195)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141613
Pojemniki na krew
Zamiast:

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca złoży stosowne świadczenie z art. 22. ust. 1 pkt 2 P.z.p.
oraz w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował należycie min.1 dostawę (umowę) dotyczącą zestawów do pobierania i preparatyki krwi, o wartości
minimum 2 000 000 PLN oraz załączy dokument potwierdzający, że ta dostawa (umowa) została wykonana należycie.
III.2.1)
—.
—.
—.
Powinno być:

III.2.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust. 1 pkt 2 P.z.p.
oraz w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, zrealizował należycie dostawy (na podstawie jednej lub wielu umów) dotyczące zestawów do pobierania
i preparatyki krwi, o wartości łącznej minimum 2 000 000 PLN, lecz każda pojedyncza dostawa (umowa) nie może być
mniejsza niż 400 000 PLN oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy (umowy) zostały wykonane należycie.
III.2.1)
do pkt E)
ppkt 4
Oświadczenie producenta jednoznacznie potwierdzające, że producent dopuszcza w zakresie przechowywania i
transportu pojemników (zestawów) w sposób krótkotrwały możliwość przekraczania temperatury +25°C o min. +
10°C w czasie łącznym, nie dłużej niż 4 tygodnie, w terminie ważności pojemników lub powyższy pełny zapis musi
znajdować się w szczegółowej specyfikacji zaoferowanych pojemników (zestawów) – dołączyć w przypadku rozwiązania
równoważnego.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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