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             Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

PUM w Szczecinie  

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 

70-111 Szczecin 

 

Znak sprawy: ZP/220/19/16 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych służących do 
prowadzenia hodowli komórkowych oraz identyfikacji mutacji w obrębie DNA na potrzeby 
Pracowni Cytogenetyki SPSK-2 PUM 
 
14/04/2016    S73    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta   

ZMIANA OGŁOSZENIA  

Polska-Szczecin: Odczynniki laboratoryjne 

2016/S 073-127252 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Sz czecinie, al. Powsta ńców Wielkopolskich 72, Dział 
Zamówie ń Publicnych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, Sz czecin 70-111, POLSKA. Tel.: +48 

914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: zamowienia@ spsk2-szczecin.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.3.2016, 2016/S 051-084629)  

Przedmiot zamówienia: 
CPV:33696500 

Odczynniki laboratoryjne 

Zamiast:   
Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: 
3) 
Wielkość lub zakres 
Dostawa sond molekularnych używanych do diagnostyki zespołów mikrodelecyjnych oraz innych 
aberracji chromosomalnych metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) – (23 pozycje – w 
sumie 32 opakowania). Wartość powyżej 3.00 EUR. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający 
wymaga złożenia: 
1.1. Oświadczenia dla zadań nr 1, 2, 3, 4, 6 poz. 1, 7 poz. 1-3 oraz poz. 5-6, że oferowane wyroby 
są wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z 25.2.2011 o substancjach chemicznych i 
ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. nr 63, poz. 322 z 2012 r. poz. 908). 
1.2. Oświadczenia dla zadań nr 5 poz. 1, zad. 6 poz. 2, zad. 7 poz. 4, zad. 8 poz. 1-24, że oferowane 
wyroby są wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z 20.5.2010 o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679). 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
18.4.2016 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
18.4.2016 (11:00) 
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Powinno być:   
Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: 
3) 
Wielkość lub zakres 
Dostawa sond molekularnych używanych do diagnostyki zespołów mikrodelecyjnych oraz innych 
aberracji chromosomalnych metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) – (23 pozycje – w 
sumie 32 opakowania). Wartość powyżej 3.000 EUR. 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający 
wymaga złożenia: 
1.1. Oświadczenia dla zadań nr 2, 3, 4, 6 poz. 1, 7 poz. 1-3 oraz poz. 5-6, że oferowane wyroby są 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z 25.2.2011 o substancjach chemicznych i 
ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. nr 63, poz. 322 z 2012 r. poz. 908). 
1.2. Oświadczenia dla zadań nr: zad. 1 poz.1-23, zad. 5 poz. 1, zad. 6 poz. 2, zad. 7 poz. 4, zad. 8 
poz. 1-24, że oferowane wyroby są wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z 
20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679). 
 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
              5.5.2016 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:   5.5.2016 (11:00) 
 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
 
W związku z tym, iż w zadaniu nr 1 zamawiający niewłaściwie określił wymagania w zakresie 
rejestracji wyrobów będących przedmiotem zamówienia, zmiana ogłoszenia i przedłużenie terminu 
składania ofert oraz ich otwarcia stała się konieczna. 
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        Dyrektor SPSK-2 


