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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 000288900

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Rogiewicz

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

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2-szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych do oznaczeń z zakresu
badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, oznaczeń proteinogramów metodą elektroforezy
żelowej oraz immunofiksacji w surowicy i moczu oraz białkomoczu metodą żelową wraz z dzierżawą jednego
analizatora oraz oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z
dzierżawą jednego analizatora

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, materiałów
kontrolnych do oznaczeń z zakresu badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, oznaczeń
proteinogramów metodą elektroforezy żelowej oraz immunofiksacji w surowicy i moczu oraz białkomoczu
metodą żelową wraz z dzierżawą jednego analizatora oraz oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą
wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą jednego analizatora.
2. Odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory oraz materiały kontrolne zwane są w dalszej części SIWZ
„odczynnikami” lub „wyrobami”, zaś analizatory wraz z niezbędnym wyposażeniem – „analizatorami” lub
„sprzętem”.
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe dotyczące analizatorów
zawiera załącznik nr 6 do formularza oferty, zaś dotyczące odczynników - formularz cen jednostkowych,
stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne oraz analizatory stanowiły
wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107
poz. 679) oraz były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Ilości badań określone w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ mają charakter
orientacyjny i Zamawiający realizując zamówienie będzie miał prawo zakupić mniejszą ilości wyrobów, z tym, że
nie mniej niż 60 % szacunkowej ilości wyrobów. Zamówienie mniejszej ilości wyrobów) pozostaje bez wpływu
na wysokość cen jednostkowych wyrobów.
6. Zamawiający wymaga, by dostarczane odczynniki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 6
miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby dostawy odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
stanowiących wyposażenie analizatorów (takich, jak tonery, kartridże, bębny do drukarek) były realizowane w
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania faksem.
8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są określone w Rozdziale II SIWZ „Wymagania dot. przedmiotu
zamówienia oraz warunki jego realizacji”

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/65/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-096098   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 139-256303  z dnia:  22/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/07/2015  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
04/09/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/09/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
04/09/2015   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/09/2015   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktów:
Katarzyna Rogiewicz
tel. +48 91 466 10 88

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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31/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-116005
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