
 1

                                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/220/07/14 
 
 Polska-Szczecin: Roztwory do dializy 
2014/S 021-032369 
 
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,  
al. PowstańcówWielkopolskich 72,  

Szczecin70-111, POLSKA. Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal,  
 Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113.  

E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.1.2014, 2014/S 10-012794)  
 
Przedmiot zamówienia: 
CPV:33692800, 33181510 
Roztwory do dializy 
Płyny do terapii nerkowej 
 
Zamiast: 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego 
Zamawiający żąda złożenia: 
1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane wyroby 
medyczne jednorazowego użytku,określone w pkt. 1-8 Formularza cen jednostkowych 
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 107 
poz. 679) , zgodnie z treścią załącznika nr 6, 
 
Powinno być: 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego 
Zamawiający żąda złożenia: 
1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane wyroby 
medyczne jednorazowego użytku,określone w pkt 1-8 oraz 12-14 Formularza cen 
jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobachmedycznych (Dz.U. z 
2010 r. nr 107 poz. 679), zgodnie z treścią załącznika nr 6 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie dokonał 
modyfikacji SIWZ w zakresieopisu przedmiotu zamówienia. 
Modyfikacja SIWZ polega na tym, że: 
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— modyfikuje się obecne zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz ilości, 
— dodaje się do przedmiotu zamówienia 3 pozycje: 
1 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową – Ilość 400 
2 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia 
wstrząsu septycznego – Ilość 200 
3 Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych – Ilość 200 
 
Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy 
ogłoszeń na więcej niż 22 dni przed terminem składania ofert w związku z powyższym 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
1. Termin składania ofert upływa dnia 25.2.2014 r. o godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.2.2014 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego, 
pok. nr 11. 
Zamawiający przekazał Wykonawcom poprawiony Formularz cen jednostkowych. 
 
 
 
Szczecin, dnia 30.01.2014 r. 
 
 

…………………………………….. 
  podpis Dyrektora SPSK-2 PUM 


