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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy:  ZP/220/06/13 
 

Dotyczy: 1. dostawa odczynników do badań serologicznych oraz 2. dostawa krwinek 
wzorcowych i mikrokart do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -
żelową w posiadanych przez SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem oraz dostawę wirówki do 
wykonywania badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo-żelową 
 

Numer ogłoszenia: 38455 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24729 - 2013 data 15.02.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, fax. 091 
4661113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: wstęp. 
• W ogłoszeniu jest: Szczecin: 1. dostawa odczynników do badań serologicznych oraz 2. 

dostawa krwinek wzorcowych i mikrokart do badań immunotransfuzjologicznych 
mikrometodą kolumnowo -żelową w posiadanych przez SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem 
oraz dostawę wirówki do wykonywania badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą 
kolumnowo-żelową. 

• W ogłoszeniu powinno być: Dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek 
wzorcowych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1). 
• W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. dostawa 

odczynników do badań serologicznych oraz 2. dostawa krwinek wzorcowych i mikrokart do 
badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -żelową w posiadanych przez 
SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem oraz dostawę wirówki do wykonywania badań 
immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo-żelową.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa 
odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. dostawa 

odczynników do badań serologicznych oraz 2. dostawa krwinek wzorcowych i mikrokart do 
badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -żelową w posiadanych przez 
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SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem oraz dostawę wirówki do wykonywania badań 
immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo-żelową.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). 
• W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 33.69.62.00-7, 

42.93.11.00-2.. 
• W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). 
• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.. 
• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1). 
• W ogłoszeniu jest: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie przynajmniej 1 zamówienia, 
którego przedmiotem była dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia w danym zadaniu o wartości nie mniejszej niż: Zadanie nr 1- 
20.000,00; zadanie nr 2- 70.000,00. W odniesieniu do zadania nr 2 Zamawiający wymaga aby 
wartość odczynników była nie mniejsza niż 60 tyś. zł. Zamówienie powinno obejmować 
również dostawę lub dzierżawę przynajmniej jednej wirówki/ wirówko-czytnika.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie przynajmniej 1 
zamówienia, którego przedmiotem była dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 20.000,00 zł.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 
• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie przynajmniej 1 zamówienia, 
którego przedmiotem była dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia w danym zadaniu o wartości nie mniejszej niż: Zadanie nr 1 - 
20.000,00 zł; Zadanie nr 2- 70.000,00 zł. W odniesieniu do zadania nr 2 Zamawiający 
wymaga aby wartość odczynników była nie mniejsza niż 60 tyś. zł. Zamówienie powinno 
obejmować również dostawę lub dzierżawę przynajmniej jednej wirówki/ wirówko-czytnika.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie przynajmniej 1 
zamówienia, którego przedmiotem była dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 20.000,00 zł.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 
• W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. 

Oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych 
odczynników /mikrokart/ krwinek wzorcowych oraz wirówki zgodnie z Ustawą z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) - na załączniku nr 6. 
2. Dla zadania nr 2- Oświadczenia Producenta wirówki ID-Centrifuge 6S, wirówko-czytnika 
Saxo, że oferowane krwinki/mikrokarty są kompatybilne z posiadanym przez SPSK-2 
sprzętem i oprogramowaniem. W tym celu można skorzystać z załącznika nr 7. 3. Metodyki 
badań, katalogi oferowanych produktów, specyfikacje, karty charakterystyki, oświadczenie 
producenta lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Wszystkie ww. dokumenty 
muszą być wystawione przez producenta oferowanych wyrobów.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) W 
celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego 
Zamawiający żąda złożenia: 1. Oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu i używania na 
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terytorium RP oferowanych odczynników i krwinek wzorcowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) - na załączniku nr 6. 
2. Metodyki badań, katalogi oferowanych produktów, specyfikacje, karty charakterystyki, 
oświadczenie producenta lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów 
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 
Wszystkie ww. dokumenty muszą być wystawione przez producenta oferowanych wyrobów.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
§ 11 wzoru umowy Na wniosek Sprzedawcy Kupujący może dopuścić zmianę wielkości 
opakowania odczynników, w przypadku łącznego zaistnienia poniższych przesłanek: a)gdy 
zmiana opakowania będzie zgodna z potrzebami Kupującego, b)cena 1 ml wyrobu dla nowego 
opakowania nie może być wyższa od ceny 1ml określonego w formularzu cen jednostkowych. 
§12 wzoru umowy Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą dokonać zmian w 
zakresie ilości poszczególnych odczynników , przy zachowaniu wartości umowy określonej w 
§ 6 ust. 1. § 13 wzoru umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w 
przypadku : a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, b) zmiany o 
której mowa w § 11 i § 12, c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień 
umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie 
miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik 
postępowania przetargowego. 3.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w 
drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 
4.Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną 
wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnych wnioskiem zawierającym proponowane 
zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być dołączony 
projekt aneksu do umowy. 5. Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z 
§ 6 ust. 4 wynikająca ze zmiany podatku VAT , nie wymaga aneksu do umowy. 

• W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 
warunków zmian § 11 wzoru umowy Na wniosek Sprzedawcy Kupujący może dopuścić 
zmianę wielkości opakowania odczynników, w przypadku łącznego zaistnienia poniższych 
przesłanek: a)gdy zmiana opakowania będzie zgodna z potrzebami Kupującego, b)cena 1 ml 
wyrobu dla nowego opakowania nie może być wyższa od ceny 1ml określonego w formularzu 
cen jednostkowych. §12 wzoru umowy Na uzasadniony wniosek Zamawiającego strony mogą 
dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnych odczynników , przy zachowaniu wartości 
umowy określonej w § 6 ust. 1. § 13 wzoru umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy 
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna 
wyłącznie w przypadku : a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
b) zmiany o której mowa w § 11 i § 12, c) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych 
postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie 
zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego. 3.Zmiany umowy, o których mowa 
w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z 
naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4.Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie 
przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnych wnioskiem 
zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do 
wniosku winien być dołączony projekt aneksu do umowy. 5. Zmiana umowy polegająca na 
zmianie wynagrodzenia zgodnie z § 6 ust. 4 wynikająca ze zmiany podatku VAT , nie 
wymaga aneksu do umowy.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
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• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 
(Sekretariat), budynek C (Budynek Dyrekcji)... 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w 
pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Dyrekcji)... 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:1. 
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1 - dostawa odczynników do badań 

serologicznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 1 
- dostawa odczynników do badań serologicznych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
33.69.62.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 4) Kryteria 
oceny ofert: najniższa cena.. 

• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa odczynników do badań 
serologicznychoraz krwinek wzorcowych 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: dostawa odczynników do badań serologicznych oraz krwinek wzorcowych. 2) 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: 
Okres w miesiącach: 18. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ Nr:2. 
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2 - dostawa krwinek wzorcowych i 

mikrokart do badań immunotrans-fuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -żelową w 
posiadanych przez SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem oraz dostawa wirówki do wykonywania 
badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo-żelową. 1) Krótki opis ze 
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 2 - dostawa krwinek wzorcowych i 
mikrokart do badań immunotrans-fuzjologicznych mikrometodą kolumnowo -żelową w 
posiadanych przez SPSK-2 wirówkach firmy DiaHem oraz dostawa wirówki do wykonywania 
badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą kolumnowo-żelową. 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 42.93.11.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: 
Okres w miesiącach: 18. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

• W ogłoszeniu powinno być: ---. 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 
  podpis Dyrektora SPSK-2 PUM 


