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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy:  ZP/220/08/15 
 

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o 
niekompletnej procedurze lub sprostowanie 

 
 

08/08/2015    S152    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - 
Procedura otwarta   

Polska-Szczecin: Odczynniki laboratoryjne 

2015/S 152-279779 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Sz czecinie, 000288900, al. Powsta ńców 
Wielkopolskich 72, Osoba do kontaktów: Wioletta Syb al, Szczecin 70-111, POLSKA. Tel.: +48 

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

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2015, 2015/S 137-252190)  

Przedmiot zamówienia: 
CPV:33696500 - PA02, 33140000, 33696500 
Odczynniki laboratoryjne 
Dzierżawa 
Materiały medyczne 
Odczynniki laboratoryjne 
 
Zamiast:   
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 4.500,00 zł.- w przypadku gdy zaoferują 
wszystkie zadania 1-6. 
W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania: 
— dla zadania nr 1 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 500 zł. 
— dla zadania nr 4 – 500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 500 zł. 
— dla zadania nr 6 – 1.000 zł. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.08.2015 r. do godz. 
11.00. 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
25.8.2015 (11:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
25.8.2015 (12:00) 
 
Powinno być:   
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 
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1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 4 500 PLN – w przypadku gdy zaoferują 
wszystkie zadania 1–6. 
W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania: 
— dla zadania nr 1 – 1 000 PLN, 
— dla zadania nr 2 – 1 000 PLN, 
— dla zadania nr 3 – 500 PLN, 
— dla zadania nr 4 – 500 PLN, 
— dla zadania nr 5 – 500 PLN, 
— dla zadania nr 6 – 1 000 PLN. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 28.8.2015 do godz. 11:00. 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
28.8.2015 (11:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
28.8.2015 (12:00) 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
I. 5.8.2015 Wyjaśnieniem nr 1 Zamawiający wprowadził zmiany do SIWZ między innymi w 
zakresie: 
1. wymagań dot. opisu przedmiotu zamówienia na zadaniu nr 6; 
2. terminu dostawy analizatora; 
3. terminu realizacji zamówieni cząstkowych w zakresie zadania nr 6 będącego jednym z 
kryteriów oceny ofert. 
Zamawiający w związku z powyższym przedłużył termin składania i otwarcia ofert. 
II. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej oprócz Wyjaśnieniem nr 1 również: 
— zmodyfikowaną SIWZ, 
— zmodyfikowany formularz oferty. 
III. Najważniejsze zmiany SIWZ: 
1. wyroby określone w zadaniu nr 6 pozycji: poz. 2 (kody kreskowe I) również nie stanowią 
wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych tak jak 
poz. 11 (taśma do drukarki) oraz wyposażenie dodatkowego analizatora; 
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres: 
a) dla zadań nr 1–5 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
b) dla zadania nr 6 – 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania analizatora. 
Dzierżawiony analizator zostanie dostarczony jednorazowo w terminie 21 dni roboczych od 
daty złożenia zapotrzebowania faxem i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego a nie w 
ciągu 14 dni jak zamawiający przekazał w pierwotnym SIWZ; 
3. dostawa odczynników będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień 
częściowych. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi: 
a) w zakresie zadań 1–5 -maksymalnie 3 dni robocze, liczone od następnego dnia po dniu 
złożenia zamówienia faksem lub e-mailem; 
b) w zakresie zadanie nr 6 – maksymalnie 5 dni roboczych, liczone od następnego dnia po 
dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem a nie w ciągu 3 dni roboczych jak 
Zamawiający podał w pierwotnym SIWZ. 
Termin realizacji zamówienia częściowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 
Oferty, w których termin realizacji dostaw częściowych wynosić będzie więcej niż termin 
wymagany dla danego zadania– będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 
SIWZ. 
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          DYREKTOR SPSK-2   


