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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
ZP/220/41/16 
 
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 57079-2016 z dnia 2016-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin 

Dostawa oprzyrządowania do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów urologicznych oraz materiałów 

eksploatacyjnych wielorazowych do generatora Sono Surg. Zadanie nr 1- Dostawa wielorazowego 

oprzyrządowania do elektroskopów do zabiegów... 

Termin składania ofert: 2016-05-31  

 

Numer ogłoszenia: 58267 - 2016; data zamieszczenia:  25.05.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  57079 - 2016 data 23.05.2016 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 nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4). 

W ogłoszeniu jest:  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 

oprzyrządowania do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów urologicznych oraz materiałów 

eksploatacyjnych wielorazowych do generatora Sono Surg. Zadanie nr 1- Dostawa wielorazowego 

oprzyrządowania do elektroskopów do zabiegów urologicznych w ilości437 sztuk różnego rodzaju 

oprzyrządowania; Zadanie nr 2-Dostawa elektrod w ilości 34 sztuki ( w tym Elektroda resekcyjna 

bipolarna w ilości 24 sztuki oraz Elektroda kulkowa TURis,TCRis w ilości 10 sztuk).. 

W ogłoszeniu powinno by ć: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Dostawa oprzyrządowania do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów urologicznych oraz 

materiałów eksploatacyjnych wielorazowych do generatora Sono Surg. Zadanie nr 1- Dostawa 

wielorazowego oprzyrządowania do elektroskopów do zabiegów urologicznych w ilości 437 sztuk 

różnego rodzaju oprzyrządowania; Zadanie nr 2- Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

 



 2

wielorazowych do generatora SonoSurg w ilości 22 sztuki różnego rodzaju materiałów 

eksploatacyjnych.. 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Zał. I. 

W ogłoszeniu jest:  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ 
Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa elektrod w ilości 34 sztuki 
(w tym Elektroda resekcyjna bipolarna w ilości 24 sztuki oraz Elektroda kulkowa TURis/TCRis w ilości 
10 sztuk).  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.  
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Cena - 90  
2. Termin dostawy zamówień częściowych - 10. 
 
W ogłoszeniu powinno by ć: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.  
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów 
eksploatacyjnych wielorazowych do generatora SonoSurg w ilości 22 sztuki różnego rodzaju 
materiałów eksploatacyjnych.  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.  
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Cena - 90  
2. Termin dostawy zamówień częściowych - 10. 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), 

budynek C. Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2016 r. o g.11.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam. 

Publ., budynek Działu Technicznego pok.11.. 

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 10:00 , miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 

13 (Sekretariat), budynek C. Otwarcie ofert nast ąpi 02.06.2016 r. o g.11.00  w siedzibie 

Zamawiającego w Dziale Zam. Publ., budynek Działu Technicznego pok.11.. 

 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 25.05.2016 r. 

 
 
……………………………….. 

Dyrektor SPSK-2 


