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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/220/72/14 
 
01/10/2014    S188    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy –  
 

 
Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Produkty farmaceutyczne 

2014/S 188-331197 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, 

Szczecin70-111, POLSKA. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: 
zamowienia@spsk2-szczecin.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.9.2014, 2014/S 170-301368)  

Przedmiot zamówienia: 
CPV:33600000, 33621000, 33692200, 33651000, 33661100, 33692300, 33662000, 
33651400, 33652300, 33621100, 33616000, 33610000, 33615100, 33661200, 33696000, 
33621400, 33652000, 33620000, 33621200, 33651520, 33652100, 33651100, 33651200, 
33622200, 33631600, 33675000, 33661000, 33660000, 33690000, 39225710, 33198000, 
33632200, 33622000 
Produkty farmaceutyczne 
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych 
Produkty do żywienia pozajelitowego 
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki 
Środki znieczulające 
Roztwory do perfuzji 
Produkty lecznicze dla organów zmysłów 
Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego 
Środki immunosupresyjne 
Środki obniżające krzepliwość krwi 
Witaminy 
Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu 
Insulina 
Środki przeciwbólowe 
Odczynniki i środki kontrastowe 
Substytuty krwi i roztwory do perfuzji 
Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne 
Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 
Środki przeciwkrwotoczne 
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Immunoglobuliny 
Środki przeciwnowotworowe 
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 
Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego 
Środki przeciw nadciśnieniu 
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 
Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego 
Produkty lecznicze dla układu nerwowego 
Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów 
Różne produkty lecznicze 
Butelki 
Szpitalne wyroby papierowe 
Środki rozluźniające mięśnie 
Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego 
Zamiast:   
Informacje o częściach zamówienia. 
Część nr: 55 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych 
1) Krótki opis 
Dostawa wyrobów medycznych(płynu do antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego płukania 
jamy ustnej) 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33631600 
3) Wielkość lub zakres 
Dostawa wyrobów medycznych(płynu do antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego płukania 
jamy ustnej) 
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 070 PLN 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: 
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28/06/2016 r. 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
1.2.3. Przypadku zadań (nr 8,31,55) Wykonawcy mogą wykazać wykonanie/wykonywanie co 
najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów leczniczych 
i/lub wyrobów medycznych. 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
15.10.2014 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
15.10.2014 (11:00) 
Powinno być:   
Informacje o częściach zamówienia. 
Część nr: 55 Nazwa: Dostawa kosmetyku 
1) Krótki opis: 
Dostawa kosmetyku (płynu do antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego płukania jamy ustnej) 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
33631600 
3) Wielkość lub zakres: 
Dostawa kosmetyku (płynu do antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego płukania jamy ustnej). 
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 070 PLN 
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: 
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.6.2016 r. 
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego: 
1.2.3. W przypadku: 
a) zadań (nr 8, 31) Wykonawcy mogą wykazać wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej 
głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów leczniczych i/lub wyrobów 
medycznych; 
b) zadania (nr 55) Wykonawcy mogą wykazać wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej 
głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów leczniczych i/lub 
kosmetyków/ środków dezynfekcyjnych. 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
                                                        20.10.2014 (10:00) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:  20.10.2014 (11:00) 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
 
Modyfikacja ogłoszenia została dokonana w związku ze zmianami wprowadzonymi przez 
Zamawiającego w dniu 26.9.2014 r. 
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          DYREKTOR SPSK-2   


