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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
Tel.: +48 914661088
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Faks: +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyrobów medycznych w tym gotowych do użycia zestawów zabiegowych, hemostatyków, opatrunków
i przylepców , opatrunków specjalistycznych, płynów do prezerwacji narządów do przeszczepu oraz inne
Numer referencyjny: ZP/220/34/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33141110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych w tym gotowych do użycia zestawów
zabiegowych, hemostatyków, opatrunków i przylepców, opatrunków specjalistycznych, płynów do prezerwacji
narządów do przeszczepu oraz środków biobójczych na potrzeby SPSK-2, zwane w dalszej części SIWZ
„wyrobami”, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają formularze cen jednostkowych,
stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty:
a) w zadaniach nr 1-15 oraz 17-23 na wyroby medyczne, dopuszczone do obrotu i używania na terytorium
RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia
2017.02.03), z zastrzeżeniem lit. b)
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b) w zadaniu nr 16 na produkt biobójczy dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP, zgodnie z
przepisami Ustawy z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.122 tj. z dnia
2018.01.15).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-084690
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 110-249967
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
W dniu 06.07.2018 r. Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ poprzez dodanie pkt. XXIV w rozdziale I. klauzuli
informacyjnej dotyczącej art. 13 rozporządzenia RODO. Jednocześnie modyfikacji uległ Formularz oferty.
Zmiana Formularza oferty zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego nie wymaga od
Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty a obowiązki wynikające z wprowadzenia ww.
rozporządzenia weszły w życie przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania.
Uwaga Oświadczenie „RODO” może zostać złożone odrębnym pismem (niekoniecznie na formularzu oferty).

