Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

ZP/220/37/15
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotowym jest:
a) dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do
oznaczeń z zakresu analityki ogólnej zwanych w dalszej części Rozdziału I wyrobami b)
dzierżawa 2 analizatorów (automatycznego systemu do analizy parametrów
fizykochemicznych i aparatu do oznaczania osadu moczu) c) dzierżawa 1 półautomatycznego
analizatora do parametrów fizykochemicznych moczu

Numer ogłoszenia: 68957 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (5)
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61115 - 2015 data 29.04.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2..

1

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada: III.4.3.
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;.

………………………………..
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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