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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
 

ZP/220/86/14 
Szczecin: Dostawa zestawów i płynów do wykonywania zabiegu aferezy wraz z dzierżawą 
aparatu do wykonywania zabiegu aferezy dla Ośrodka Dializ 
 
 

Numer ogłoszenia: 182233 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175497 - 2014 data 14.08.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 
4661113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1). 

W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania - (w tym zakresie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami 
leczniczymi) 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 2.1. Zezwolenie na 
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi 
zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne.. 

• W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -Zamawiający nie dokonuje opisu 
sposobu spełniania tego warunku. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

W ogłoszeniu jest: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej 1 głównego zamówienia na 
dostawę sprzętu i płynów do wykonywania zabiegu aferezy wraz z dzierżawą aparatu do 
wykonywania zabiegu aferezy o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej 1 
głównego zamówienia na dostawę sprzętu i płynów do wykonywania zabiegu aferezy 
wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania zabiegu aferezy o wartości nie mniejszej 
niż 285.000,00 zł.. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

W ogłoszeniu jest: 1.1. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP oferowany 
roztwór wypełniająco - płuczący określony w poz. 2 Formularza cen jednostkowych, zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 06.09.2001r. - Prawo farmaceutyczne.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.1. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium 
RP oferowany roztwór wypełniająco-płuczący określony w poz. 2 Formularza cen 
jednostkowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). 1.1.1. Wykonawca na potwierdzenie 
dopuszczenia do obrotu ww. wyrobu medycznego winien złożyć: a/ deklarację 
zgodności, b/ certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, c/ kopię 
zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. 1.1.2. Dokumenty 
wymienione w ppkt 1.1.1 lit. b) i c) należy załączyć wówczas, gdy są wymagane 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 
107 poz. 679).. 

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

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, 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: 01.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.. 

 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


