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Polska-Warszawa: Pompy infuzyjne
2016/S 157-285180

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział
Zamówień Publicznych, pok. 308, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Osoba do kontaktów: Ilona

Skowrońska, Warszawa 02-091, Polska. Tel.:  +48 225720358. Faks:  +48 225720384. E-mail: aez@wum.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.7.2016, 2016/S 137-248294)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33194110, 31681200, 33190000, 33123200
Pompy infuzyjne
Pompy elektryczne
Różne urządzenia i produkty medyczne
Urządzenia do elektrokardiografii
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w zakresie
dostaw objętych Pakietem 1 w ww. Wykazie dostaw, nie więcej niż 2 dostaw systemu podawania leków, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie trzy miliony złotych), zrealizowanych, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.8.2016 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.8.2016 (13:30)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww. Wykazie
dostaw, w zakresie Pakietu 1, nie więcej niż pięciu dostaw systemów podawania leków, o łącznej wartości nie mniejszej
niż 3 000 000 PLN (słownie trzy miliony złotych), zrealizowanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert.
Pod pojęciem „system podawania leków” należy rozumieć systemy dedykowane do podaży leków drogą dożylną,
dojelitową i zewnątrzoponową.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
5.9.2016 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
5.9.2016 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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