
Dz.U./S S104
31/05/2011
169501-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/2

31/05/2011 S104
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169501-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2011/S 104-169501

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, attn: Magdalena Puchała, POLSKA-50-345Wrocław.

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

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.5.2011, 2011/S 99-162121)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000, 33141300, 33141320, 33192500, 38437000, 38437100
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.

Igły medyczne.

Zamiast:

III.2.3) Zdolnośc techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust. 1 pkt 2 Pzp -
zał. nr 2.1.–2.4. 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) w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia
i o wartości odpowiadającej minimum 280 000,00 PLN oraz załączy dokument potwierdzający, że ta dostawa (umowa)
została wykonana należycie.

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Do wiadomości: Iwona Mrowiec-Pawlik.

50-345 Wrocław

POLSKA.

Tel. +48 713715810.

E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl

Faks +48 713281713.

Adresy internetowe.

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.rckik.wroclaw.pl.

Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169501-2011:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162121-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
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III.2.3) Zdolnośc techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust. 1 pkt 2 Pzp -
zał. nr 2.1.–2.4. 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) w zakresie przedmiotu zamówienia dotyczącego
poszczególnego zadania i o wartości odpowiadającej minimum:

— w zakresie zadania 1 - 220 000,00 PLN,

— w zakresie zadania 2 - 16 000,00 PLN,

— w zakresie zadania 3 - 6 000,00 PLN,

— w zakresie zadania 4 - 38 000,00 PLN.

Oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy (umowy) zostały wykonane należycie.

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Do wiadomości: Magdalena Puchała.

50-345 Wrocław.

POLSKA.

Tel. +48 713715810.

E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl.

Faks +48 713281713.

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.rckik.wroclaw.pl.

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
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