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ZP/220/53/19 

Ogłoszenie nr 540137279-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.  

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 565701-N-2019  

Data: 26/06/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28890000000000, ul. Al. 

Powstańców Wielkopolskich  72, 70-111  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: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zwanego dalej „wyrobami”.  

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 3 do formularza 

oferty.  

3. Szacowane ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.  

4. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”  

5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 70% ilości podanej w formularzu cen 

jednostkowych.  

6. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, 

licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zwanego dalej „wyrobami”.  

2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 3 do formularza 

oferty.  

3. Szacowane ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.  
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4. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”  

5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 70% ilości podanej w formularzu cen 

jednostkowych.  

6. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, 

licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego – z zastrzeżeniem ppkt 6a.  

6a. W odniesieniu do wyrobu oferowanego w zadaniu nr 2, poz. 1 (rękojeść do łyżek światłowodowych) zamawiający 

wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty 

dostarczenia do siedziby zamawiającego. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-05, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,  

Dyrektor SPSK-2 

 podpis w oryginale 

          

 

 

 

 


