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

 
ZP/220/77/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa dializatorów, strzykawek do 
podawania kontrastów, tasiemek silikonowych oraz reduktora CO2 

Szczecin:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 332628 
Data: 28/10/2016 
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):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.6.6 
Punkt:  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. W celu potwierdzenia, że przedmiot 
zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 
1.1. Oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych 
wyrobów i reduktora– stanowiące załącznik nr 6 do formularza oferty. 1.2. Dokumentów w 
postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych 
dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzających, że oferowane wyroby i 
reduktor posiadają parametry i właściwości określone w załączniku nr 4 do Formularza oferty 
(formularz cen jednostkowych) z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, 
zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu i reduktora - dokładny 
opis oferowanego wyrobu bądź reduktora oraz wszystkie numery katalogowe oferowanych 
wyrobów i reduktora 1.3. Materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta 
oferowanego wyrobu lub bądź reduktora. W przy przypadku, gdy producent oferowanego 
wyrobu lub reduktora ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być 
załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.4.Na materiałach 
informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna 
informacja świadcząca o tym, że materiały zawierają dane opracowane przez producenta.  
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Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 
 
 

 


