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ZP/220/37/15 

 
 

Numer ogłoszenia: 64725 - 2015; data zamieszczenia:  06.05.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  61115 - 2015 data 29.04.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 

72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 4661113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2). 

W ogłoszeniu jest:  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia - 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 2 analizatorów * (automatycznego systemu do analizy parametrów 

fizykochemicznych i aparatu do oznaczania osadu moczu) przez okres 18 miesięcy. *Zamawiający 

dopuszcza zamiast dzierżawy analizatorów wykazanie dostawy analizatorów. Przy czym czas 

realizacji dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do 

oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dostawą 2 analizatorów (automatycznego systemu do 

analizy parametrów fizykochemicznych i aparatu do oznaczania osadu moczu, nie może być krótszy 

niż min. 18 miesięcy. 

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie 1 zamówienia, którego przedmiotem była 
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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 miesięcy. 

*Zamawiający dopuszcza zamiast dzierżawy analizatora wykazanie dostawy analizatora. Przy czym 

czas realizacji dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych 

do oznaczeń z zakresu analityki ogólnej wraz z dostawą 1 analizatora (automatycznego systemu do 

analizy parametrów fizykochemicznych lub aparatu do oznaczania osadu moczu, nie może być 

krótszy niż min. 9 miesięcy.. 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest:  08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamaw. w 

pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2015 r. o godz.11:00 w 

siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam. Publ.pok. nr 11.. 

W ogłoszeniu powinno by ć: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie 

Zamaw. w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2015 r. o 

godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam. Publ.pok. nr 11.. 
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Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


