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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  

        
Szczecin, dn.06.05.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/37/15 
w sprawie: dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów 
kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 3 analizatorów 
 

                                      Modyfikacja  SIWZ    
 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 

pragnie poinformować, iż dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia  
 
Powyższa zmiana warunku wynika z dopuszczenia rozwiązań proponowanych przez Wykonawców, 
którzy zadali w tym zakresie pytania z prośbą o modyfikację. 
 

Rozdział I pkt. VII podpunkt 1.2. otrzymuje nowe brzmienie: 
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP)  

 
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki 
dotycz ące: 
 
1.2. posiadania wiedzy i do świadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie  1 zamówienia,  którego przedmiotem była 
dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do 
oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dzierżawą 1 analizatora  * (automatycznego 
systemu do analizy parametrów fizykochemicznych lub aparatu do oznaczania osadu 
moczu) przez okres 9 miesi ęcy. 
 
*Zamawiaj ący dopuszcza zamiast dzier żawy analizatora  wykazanie dostawy 
analizatora. Przy czym czas realizacji  dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, 
kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z 
dostaw ą 1 analizatora (automatycznego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych 
lub aparatu do oznaczania osadu moczu, nie może być krótszy niż   min. 9 miesięcy. 
 
W związku z wprowadzeniem ww. modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu i Ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 11.05.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r. o godz. 11:00  

 
 
                                                                                               
                                                                                              Z poważaniem  
 
 


