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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339451-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Odczynniki laboratoryjne
2022/S 120-339451

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 117-329679)

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 959-12-91-292
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 45
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-736
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Szaniawski
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl 
Tel.:  +48 413671339
Faks:  +48 413660014
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.wszzkielce.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Diagnostycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Numer referencyjny: EZ/110/2022/AŁD

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularz 
asortymentowo - cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia 
zawiera załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
załącznik nr 3a do SWZ – projektowane postanowienia umowy użyczenia . PAKIET 1 - ELEKTROFOREZA 
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I PARAZYTOLOGIA, PAKIET 2 - ZESTAW DO BARWIENIA BAKTERII METODĄ GRAMMA, PAKIET 3 - 
TESTY,PAKIET 4 - TESTY PASKOWE DO MOCZY, ODCZYNNIKI, KONTROLE, KALIBRATORY I MATERIAŁY 
ZUŻYWALNE,CZĘŚĆ A - TESTY PASKOWE, ODCZYNNIKI, KONTROLE, KALIBRATORY I MATERIAŁY 
ZUŻYWALNE Z UŻYCZENIEM APARATU,CZĘŚĆ B - TESTY PASKOWE, ODCZYNNIKI, KONTROLE, 
KALIBRATORY I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU LabUReader Plus 2 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ 
ZAMAWIAJĄCEGO,PAKIET 5 - ODCZYNNIK CHEMICZNE, PAKIET 6 – HEMATOLOGIA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 117-329679

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: Warunki udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8), 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 (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz.UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:
posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
• zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował 
dostawę/dostawy odczynników laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka 
służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla nw. 
Pakietów:
PAKIET 1 – 500 000 zł
PAKIET 2 – 6 000 zł
PAKIET 3 – 9 000 zł
PAKIET 4 – 200 000 zł
PAKIET 5 – 20 000 zł
PAKIET 6 – 300 000 zł
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie artykułów wskazanych w przedmiotowej SWZ, natomiast warunki udziału w postepowaniu może 
spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia będzie musiał złożyć:
wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
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określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie 
dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku, gdy 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia.
Uwaga: zgodnie z treścią § 9 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji 
dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie należy wskazać wyłącznie dostawy, w 
których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) koncesję może złożyć jeden wykonawca spełniający 
samodzielnie warunki udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki 
udziału w postępowaniu.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5), 7), 8), 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 (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz.UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:
posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
• zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował 
dostawę/dostawy odczynników laboratoryjnych na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka 
służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla nw. 
Pakietów:
PAKIET 1 – 50 000 zł
PAKIET 2 – 6 000 zł
PAKIET 3 – 9 000 zł
PAKIET 4 – 200 000 zł
PAKIET 5 – 20 000 zł
PAKIET 6 – 300 000 zł
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie artykułów wskazanych w przedmiotowej SWZ, natomiast warunki udziału w postepowaniu może 
spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została 
najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia będzie musiał złożyć:
wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
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określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie 
dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku, gdy 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia.
Uwaga: zgodnie z treścią § 9 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji 
dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie należy wskazać wyłącznie dostawy, w 
których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) koncesję może złożyć jeden wykonawca spełniający 
samodzielnie warunki udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki 
udziału w postępowaniu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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