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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 

  

znak sprawy: ZP/220/82/15       

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na dostawę wyrobów 

medycznych  (hemostatyków wchłanianych, opatrunków, szwów chirurgicznych i innych)

  

17/11/2015    S222    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy –  

Dodatkowe informacje - Procedura otwarta   

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Polska-Szczecin: Materiały medyczne 

 

2015/S 222-404033 

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

Wielkopolskich 72, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, 

Szczecin 70-111, POLSKA. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  

 

 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2015, 2015/S 202-365962)  

 

 

Przedmiot zamówienia: 

CPV:33140000, 33692300, 33141127, 33157000, 33141115, 33141114, 33141116, 

33141119, 33141110, 33141113, 33141111, 33141112, 33141000, 33141121, 33712000 

Materiały medyczne 

Roztwory do perfuzji 

Hemostatyki wchłanialne 

Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 

Wata medyczna 

Gaza medyczna 

Zestawy opatrunkowe 

Kompresy 

Opatrunki 

Bandaże 

Opatrunki przylepne 

Plastry 

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 

Szwy chirurgiczne 

Prezerwatywy 

 

Zamiast:   

 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

25.11.2015 (11:00) 

 

mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365962-2015:TEXT:PL:HTML
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 

25.11.2015 (12:00) 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

1.3. w zakresie zadań nr 1,2,4,5,6, 8, 29, 30, 31, 33, 40, 45 oraz 47-51 wymaga się załączenia 

ulotek, folderów, katalogów, określanych wspólnie jako materiały informacyjne, 

zawierających potwierdzenie, że oferowane wyroby posiadają wszystkie parametry i 

właściwości określone w formularzu cen jednostkowych. Zamawiający wymaga takich 

materiałów informacyjnych, które umożliwiają weryfikację wszystkich parametrów 

określonych w formularzu cen jednostkowych. 

1.4. w zakresie zadania nr 3a wymaga się załączenia próbek oferowanych wyrobów – po 1 

sztuce do każdej pozycji, celem sprawdzenia czy są kompatybilne względem siebie oraz z 

posiadanymi urządzeniami firm Draeger Polska i AwaMed Medizintechnik 

1.5. próbki w zakresie zadań: 

— numer 4 (po 1 sztuce do każdej pozycji), 

— numer 13,14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 

oraz 

47-51 wymaga się załączenia próbek oferowanych wyrobów – po 2 sztuki do każdej 

pozycji, 

— numer 17 (do dwóch pozycji), 

— numer 20, 43 (do jednej pozycji), 

— numer 21 (do pozycji 1 i 5), 

— numer 38 (dla pozycji 1,5,8,13,28,32,34,35). 

Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów 

oferowanego wyrobu z wymogami określonymi w formularzu cen jednostkowych. Próbki 

muszą być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której 

oferty dotyczą – opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz numer zadania i pozycji, 

której dotyczą. Zamawiający wymaga złożenia jako próbek wyrobów identycznych z 

przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży 

W zakresie wszystkich próbek Zamawiający wymaga aby były oryginalnie zamknięte. 

 

Powinno być:   
 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

7.12.2015 (11:00) 

 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 

7.12.2015 (12:00) 

 

VI.3) Informacje dodatkowe: 

 

1.3. w zakresie zadań nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 31, 33, 40, 45 oraz 46–51 wymaga się 

załączenia ulotek, folderów, katalogów, określanych wspólnie jako materiały informacyjne, 

zawierających potwierdzenie, że oferowane wyroby posiadają wszystkie parametry i 

właściwości określone w formularzu cen jednostkowych. Zamawiający wymaga takich 

materiałów informacyjnych, które umożliwiają weryfikację wszystkich parametrów 

określonych w formularzu cen jednostkowych. 

1.4. w zakresie zadania nr 3a wymaga się załączenia próbek oferowanych wyrobów – po 2 

sztuki do każdej pozycji, celem sprawdzenia czy są kompatybilne względem siebie oraz z 

posiadanymi urządzeniami firm Draeger Polska i AwaMed Medizintechnik 

1.5. próbki w zakresie zadań: 

— numer 4 – po 1 sztuce do każdej pozycji, 
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— numer 13,14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 

oraz 46–51 wymaga się załączenia próbek oferowanych wyrobów – po 2 sztuki do każdej 

pozycji, 

— numer 17 (do dwóch pozycji), 

— numer 20 (do jednej pozycji), 

— numer 21 (do pozycji 1 i 5) – po 2 sztuki do każdej z wymienionych pozycji, 

— numer 38 (dla pozycji 1, 5, 8, 13, 28, 32, 34, 35) – po 2 sztuki do każdej z wymienionych 

pozycji, 

— numer 41 a – po 1 sztuce do każdej pozycji, 

— numer 43 – 2 sztuki do jednej wybranej pozycji. 

 

Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów 

oferowanego wyrobu z wymogami określonymi w formularzu cen jednostkowych. Próbki 

muszą być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której 

oferty dotyczą – opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy oraz numer zadania i pozycji, 

której dotyczą. Zamawiający wymaga złożenia jako próbek wyrobów identycznych z 

przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży 

W zakresie wszystkich próbek Zamawiający wymaga aby były oryginalnie zamknięte. 

Inne dodatkowe informacje 

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

W związku z tym, iż zmiany które zostały wprowadzone do SIWZ Wyjaśnieniem nr 1 i 

Modyfikacją nr 1 z 13.11.2015 r., mogą mieć wpływ na przygotowanie ofert, Zamawiający 

przedłużył termin składania i otwarcia ofert. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

            Dyrektor SPSK-2 PUM 


