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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72  

70-111 Szczecin 

 

ZP/220/40/18 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.spsk2-szczecin.pl 

 

 

Ogłoszenie nr 500133361-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.  

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 571982-N-2018  

Data: 13/06/2018  

 

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: 4  

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty (FO), której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ: 

1. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych odczynników i analizatorów do obrotu i używania na terytorium RP – 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.01.17) – zgodnie                  

z załącznikiem nr 3 do formularza oferty;  

2. w odniesieniu do etykiet z kodem kreskowym (poz. 1E fcj) - dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart 

katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, 

potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, 

z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy 

wyrobu, - wskazanie numerów katalogowych (jeśli posiadają numery katalogowe). 

 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz 

spełniania warunków udziału, wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert wstępne 

potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty.                  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie potwierdzające brak podstaw               
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do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12- 23 i art. 24 ust 5 pkt 1 i 4 PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.  

 

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 6  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny                            

z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty (FO), której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do SIWZ: 

1. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych odczynników i analizatorów do obrotu i używania na terytorium RP – 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.01.17) – zgodnie                    

z załącznikiem nr 3 do formularza oferty;  

2. w odniesieniu do etykiet z kodem kreskowym (poz. 1E fcj) - dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart 

katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, 

potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, 

z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy 

wyrobu, - wskazanie numerów katalogowych (jeśli posiadają numery katalogowe).  

 

 

 

 

………………………………….. 

    DYREKTOR SPSK-2 


