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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241793-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęczna: Odczynniki laboratoryjne
2022/S 089-241793
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-188846)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres pocztowy: ul. Krasnystawska 52
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21 010
Państwo: Polska
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Tel.: +48 817526315
Faks: +48 817526301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW I LABORATORYJNEGO SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ
Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/11/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
oraz laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) dla SP ZOZ w Łęcznej. Szczegółowy wykaz asortymentu
zawarty jest w Załączniku Nr 2 – Formularzu cenowym, dołączonym do SWZ,
podzielony na 3 zestawy:
Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności oferowanych odczynników, surowic kontrolnych, kalibratorów i
materiałów eksploatacyjnych z oferowanym analizatorem. Pełna kompatybilność rozumiana jest jako całkowite
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wykorzystanie możliwości terapeutycznych oferowanego analizatora w połączeniu z pełnym wykorzystaniem
możliwości terapeutycznych oferowanych odczynników, surowic kontrolnych, kalibratorów i materiałów
eksploatacyjnych oraz 100 % zgodność ich technologii terapeutycznej. Koszty niedoszacowanych w ofercie
odczynników, surowic kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-188846

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamiast:
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, ustawy Pzp
Powinno być:
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, ustawy Pzp oraz
art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w
wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Powinno być:
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Data: 17/05/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany
ofertą
Zamiast:
Data: 09/08/2022
Powinno być:
Data: 14/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Powinno być:
Data: 17/05/2022
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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