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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
Znak sprawy: ZP/220/09/14 
 

Numer ogłoszenia: 30384 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24048 - 2014 data 21.01.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, fax. 091 4661113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej dwóch 
głównych dostaw dla każdego zadania, których przedmiotem była dostawa każda na co najmniej 3 
sztuk fabrycznie nowych ssaków elektrycznych - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na 
podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 2 SIWZ. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: - Wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. WAŻNE: Jeżeli usługi były realizowane na 
rzecz podmiotu posiadającego osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania 
dostaw przedkłada poświadczenie bądź referencje, to dokument ten powinien być podpisany przez 
dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego 
członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku przedłożenia poświadczeń (referencji) podpisanych 
przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby 
które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego uprawnione. W przypadku, gdy w wykazie 
dostaw wynagrodzenie za wykonane dostawy wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
do oceny spełnienia warunków przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej 
waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs 
opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP wówczas zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W celu oceny 
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem , z którego zasobów 
wykonawca będzie korzystał, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda 
przedłożenia w szczególności : a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną 
udostępnione. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania 
powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. b) umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i 
podmiotem oddającym swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy względnie innego dokumentu 
określającego sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres 
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udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tego warunku W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej 
jednej głównej dostawy dla każdego zadania, których przedmiotem była dostawa każda na co najmniej 
3 sztuki fabrycznie nowych ssaków elektrycznych - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana 
na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 2 SIWZ. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: - Wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. WAŻNE: Jeżeli usługi były realizowane na 
rzecz podmiotu posiadającego osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania 
dostaw przedkłada poświadczenie bądź referencje, to dokument ten powinien być podpisany przez 
dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego 
członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku przedłożenia poświadczeń (referencji) podpisanych 
przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby 
które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego uprawnione. W przypadku, gdy w wykazie 
dostaw wynagrodzenie za wykonane dostawy wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
do oceny spełnienia warunków przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej 
waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs 
opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP wówczas zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W celu oceny 
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem , z którego zasobów 
wykonawca będzie korzystał, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda 
przedłożenia w szczególności : a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną 
udostępnione. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania 
powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. b) umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i 
podmiotem oddającym swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy względnie innego dokumentu 
określającego sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres 
udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 
(Sekretariat), budynek C.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 03.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w 
pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C. 

 
 
 
 

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

 


