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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/220/11/16  

 

Numer ogłoszenia: 35602 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12597 - 2016 data 05.02.2016 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.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

• W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego użytku, sprzętu medycznego 

jednokrotnego użytku oraz kaniul kardiochirurgicznych, zwanego dalej materiałami, sprzętem, kaniulami                       

lub wyrobami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach, wymagane parametry 

oraz maksymalne ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4 do formularza 

oferty. 3. Żądanie wyrobu medycznego: Zamawiający wymaga, by wyroby oferowane: - w zadaniu nr 1, poz. 1-9, 

11-14, 17-19, 21-28, 30-38. - w zadaniu nr 2, poz. 9, 12-14, - w zadaniu nr 3 (poz.1-4, stanowiące całość zadania), 

- w zadaniu nr 6 (poz. 1-4, stanowiące całość zadania), - w zadaniu nr 7 stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu 

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i by były wprowadzone 

do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Ilości wyrobów określone                            

w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do oferty mają charakter orientacyjny i Zamawiający 

realizując zamówienie będzie miał prawo zakupić mniejszą ich ilość, z tym, że nie mniej niż 60 % wartości zadania, 

z zastrzeżeniem ppkt 5. Zamówienie mniejszej ilości wyrobów pozostaje bez wpływu na wysokość cen 

jednostkowych wyrobów. 5. Realizacja zamówienia na poziomie min. 60% nie dotyczy: - zadania nr 3, - zadania                

nr 4 poz. 1-4, 6-24, 26-27, 29-30, 33, 35-51, - zadania nr 5, poz. 3-5. 6. Zamawiający wymaga, by dostarczane 
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wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty ich dostarczenia                     

do siedziby Zamawiającego. 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                       

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych jednokrotnego i wielokrotnego użytku, 

sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz kaniul kardiochirurgicznych, zwanego dalej materiałami, sprzętem, 

kaniulami lub wyrobami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach, wymagane 

parametry oraz maksymalne ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4                 

do formularza oferty. 3. Żądanie wyrobu medycznego: Zamawiający wymaga, by wyroby oferowane: - w zadaniu 

nr 1, poz. 1-9, 11-14, 17-19, 21-28, 30-38. - w zadaniu nr 2, poz. 9, 12-14, - w zadaniu nr 3 (poz.1-4, stanowiące 

całość zadania), - w zadaniu nr 6 (poz. 1-3, stanowiące całość zadania), - w zadaniu nr 7, - w zadaniu nr 8 

stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 107 poz. 679) i by były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 4. Ilości wyrobów określone w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do oferty 

mają charakter orientacyjny i Zamawiający realizując zamówienie będzie miał prawo zakupić mniejszą ich ilość,                   

z tym, że nie mniej niż 60 % wartości zadania, z zastrzeżeniem ppkt 5. Zamówienie mniejszej ilości wyrobów 

pozostaje bez wpływu na wysokość cen jednostkowych wyrobów. 5. Realizacja zamówienia na poziomie min. 60% 

nie dotyczy: - zadania nr 3, - zadania nr 4 poz. 1-4, 6-24, 26-27, 29-30, 33, 35-51, - zadania nr 5, poz. 3-5.                   

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

miesiące, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 

• W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

• W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)            

W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 

1.1 oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP - zgodnie z Ustawą 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - zgodnie z załącznikiem nr 3 

do formularza oferty - dotyczy: - zadania nr 1, poz. 1-9, 11-14, 17-19, 21-28, 30-38. - zadania nr 2, poz. 9, 12-14, 

- zadania nr 3, poz.1-4, - zadania nr 6, poz. 1-4, - zadania nr 7. 1.2 próbek wyrobów oferowanych w zadaniu nr 6 - 

oryginalnie zapakowanych (opakowanie jednostkowe): - po 2 sztuki do każdej pozycji w zadaniu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo                 

w pkt III.5) W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający 

wymaga złożenia: 1.1 oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP - 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) – zgodnie               

z załącznikiem nr 3 do formularza oferty - dotyczy: - zadania nr 1, poz. 1-9, 11-14, 17-19, 21-28, 30-38. - zadania 

nr 2, poz. 9, 12-14, - zadania nr 3, poz.1-4, - zadania nr 6, poz. 1-3, - zadania nr 7, - zadania nr 8. 1.2 próbek 
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wyrobów oferowanych w zadaniu nr 6 i w zadaniu nr 8 - oryginalnie zapakowanych (opakowanie jednostkowe):                           

- po 2 sztuki do każdej pozycji w zadaniu. 

 
17.02.2016 r. 

……………………………………………… 

           Dyrektor SPSK-2 


