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Ogłoszenie nr 500009804-N-2018 z dnia 12-01-2018 r. 

Szczecin: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:   
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 637117-N-2017  
Data: 29/12/2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28890000000, ul. Al. 
Powstańców Wielkopolskich  72, 70111   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 661 086, e-mail 
zamowienia@spsk2-szczecin.pl, faks 914 661 113.  
Adres strony internetowej (url): www.spsk2-szczecin.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6  
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że urządzenia/wyposażenie specjalistyczne, które Wykonawca zastosuje do wykonania 
przedmiotu zamówienia, a które są istotne dla prawidłowej realizacji zamówienia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 
określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej Zamawiający żąda przedłożenia: a) wypełnionych załączników nr 6 - 6i do 
formularza oferty b) ulotek, folderów, instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych dokumentów, 
określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów i 
właściwości. Materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego urządzenia/wyposażenia 
specjalistycznego. W przypadku, gdy producent oferowanego urządzenia/wyposażenia ma siedzibę poza granicami RP materiały 
informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca zobowiązany jest podać 
numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie w materiałach informacyjnych punktów określonych w załącznikach 
nr 6 - 6i do formularza oferty!!! UWAGA: W przypadku, gdy dokumenty wymienione w lit. b) nie będą zawierały informacji o 
których mowa w it. b) Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez Producenta 
bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego wymagane informacje.  
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że urządzenia/wyposażenie specjalistyczne, które Wykonawca zastosuje do 
wykonania przedmiotu zamówienia, a które są istotne dla prawidłowej realizacji zamówienia odpowiadają wymaganiom 
Zamawiającego określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej Zamawiający żąda przedłożenia: a) wypełnionych załączników 
nr 6 - 6k do formularza oferty b) ulotek, folderów, instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych 
dokumentów, określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, zawierających potwierdzenie wymaganych 
parametrów i właściwości. Materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego 
urządzenia/wyposażenia specjalistycznego. W przypadku, gdy producent oferowanego urządzenia/wyposażenia ma siedzibę poza 
granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca 
zobowiązany jest podać numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie w materiałach informacyjnych punktów 
określonych w załącznikach nr 6 - 6k do formularza oferty!!! UWAGA: W przypadku, gdy dokumenty wymienione w lit. b) nie 
będą zawierały informacji o których mowa w it. b) Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia 
wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego wymagane informacje.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-15, godzina: 
09:30,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-18, 
godzina: 09:30,  
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