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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349753-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Olecko: Odczynniki laboratoryjne
2022/S 123-349753

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 107-296303)

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

Oficjalna nazwa: Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Gołdapska 1
Miejscowość: Olecko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 19-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Sułek
E-mail: przetargi@olmedica.pl 
Tel.:  +48 5202295312
Faks:  +48 875202543
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.olmedica.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa szybkich testów, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami 
na potrzeby Szpitala Olmedica”
Numer referencyjny: ZP/20-2022/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa szybkich testów, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa 
analizatora wraz z odczynnikami na potrzeby Szpitala Olmedica w Olecku do badań przeprowadzanych w 
Laboratorium Diagnostycznym Zamawiającego. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone 
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zostały w załączniku nr 2.1-2.6 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 6 
pakietach tj.:
Pakiet 1- Drobny sprzęt i materiały jednorazowego użytku do laboratorium
Pakiet 2- Szybkie testy do diagnostyki laboratoryjnej
Pakiet 3- Pipety
Pakiet 4- Odczynniki i materiały do analizatora glukozy typu Biosen c-line z modernizacją do modelu 2020 wraz 
z odczynnikami
Pakiet 5- Zakup testów paskowych do Urilyser 500 PRO oraz dzierżawa automatycznego analizatora osadu 
moczu wraz z testami
Pakiet 6- Mikrokarty, odczynniki i materiały eksploatacyjne do systemu DIAMED oraz serwis techniczny systemu

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

24/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-296303

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: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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10. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
11. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3
do SWZ ;
2) Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1-2.6 do SWZ, wypełniony i
podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ
3) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby wraz z jego Oświadczeniem w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia
publicznego (wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w związku z art. 
5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie
5) W zakresie przedmiotowych środków dowodowych:
a) Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanych wyrobów
stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych
z dn. 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia
znakiem CE i jego zgodność z wymaganiami dyrektywy98/79/WE lub 93/42/EEC, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że
wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli
ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej.
b) w przypadku pozycji asortymentowych określonych w załącznikach nr 2.1-2.6 do SWZ, które nie zostały
sklasyfikowane, jako wyrób medyczny wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia,
wskazującego jednoznacznie jakich pozycji ono dotyczy.
c) katalogów, opisów, ulotek, lub innych materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia celem
potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga
udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta
i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SWZ. Jeżeli ww. dokumenty
nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta.
Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego
pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu cenowym zostają złożone.
d) Karty charakterystyki zaoferowanych produktów niebezpiecznych w języku polskim.- jeśli dotyczy
e) Dla pakietu nr 5 Wszystkie produkty muszą pochodzić od producentów posiadających CERTYFIKAT ISO
9001 ( na produkcję oferowanych wyrobów ).
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Powinno być:

29/06/2022 S123
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



Dz.U./S S123
29/06/2022
349753-2022-PL

4 / 5

10. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
11. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 3
do SWZ ;
2) Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1-2.6 do SWZ, wypełniony i
podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ
3) Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby wraz z jego Oświadczeniem w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r., o istnieniu albo nieistnieniu okoliczności zakazujących udzielenia Wykonawcy zamówienia
publicznego (wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w związku z art. 
5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie
5) W zakresie przedmiotowych środków dowodowych:
a) Aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanych wyrobów
stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) potwierdzającego oznaczenie 
przedmiotu zamówienia
znakiem CE i jego zgodność z wymaganiami dyrektywy98/79/WE lub 93/42/EEC, tj.:
- deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że
wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
- certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli
ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej.
b) w przypadku pozycji asortymentowych określonych w załącznikach nr 2.1-2.6 do SWZ, które nie zostały
sklasyfikowane, jako wyrób medyczny wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia,
wskazującego jednoznacznie jakich pozycji ono dotyczy.
c) katalogów, opisów, ulotek, lub innych materiałów informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia celem
potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga
udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta
i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SWZ. Jeżeli ww. dokumenty
nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta.
Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego
pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu cenowym zostają złożone.
d) Karty charakterystyki zaoferowanych produktów niebezpiecznych w języku polskim.- jeśli dotyczy
e) Dla pakietu nr 5 Wszystkie produkty muszą pochodzić od producentów posiadających CERTYFIKAT ISO
9001 ( na produkcję oferowanych wyrobów ).
f) W zakresie pakietu nr 6 Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta, że oferowane Karty są 
kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem.
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
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Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/09/2022
Powinno być:
Data: 30/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/07/2022
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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