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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/69/2017 pn.: Dostawa odczynników wraz z 
dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w.  zmieniono treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Z uwagi na konieczność potwierdzenia przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej 

spełniania zaoferowanych przez wykonawców w załączniku nr 1B do SIWZ, parametrów 
podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych dla zadania nr 1)-3), Zamawiający 

wymaga załączenia do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 9 ppkt 
1)-3), rezygnując tym samym z zastosowania art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w powyższym 

zakresie. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 rozdziale VI SIWZ, gdzie w pkt 1, po ppkt 4), dodane zostają ppkt 5), 6) i 7) o 

następującym brzmieniu: 

„ 
5) dokumenty opisujące oferowane elementy dostawy (strony katalogowe lub foldery, ulotki 

informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalające na potwierdzenie 
ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku 

nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania parametrów 

podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1B do 
SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana 

jest oferta), 
6) instrukcję obsługi dzierżawionego analizatora i sprzętu pomocniczego, pozwalającą na 

potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co 

do spełniania parametrów podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych 

zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy zadania nr 1), 
7) instrukcję obsługi testów do oznaczania CMV DNA techniką Real Time PCR z automatyczną 

izolacją, amplifikacją i detekcją, pozwalającą na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w 
zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz 

w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania parametrów podlegających ocenie w 

zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy zadania 
nr 3). 

UWAGA! 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią część oferty, w przypadku ich 

niezłożenia oferta podlega będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.” 
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 rozdziale VI SIWZ, gdzie w pkt 9 ppkt 1), 2) i 3) zostają wykreślone, a 
numeracja kolejnych podpunktów zostaje zmieniona, tzn. ppkt 4)  stanowił będzie ppkt 

1), a ppkt 5) stanowił będzie ppkt 2)”, 

 
 rozdziale X SIWZ, gdzie w pkt 1, po ppkt f), dodane zostają  ppkt g), h) i i) o 

następującym brzmieniu: 
„ 

g) dokumenty opisujące oferowane elementy dostawy (strony katalogowe lub foldery, ulotki 
informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalające na potwierdzenie 

ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku 

nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania parametrów 
podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1B do 

SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana 
jest oferta), 

h) instrukcję obsługi dzierżawionego analizatora i sprzętu pomocniczego, pozwalającą na 

potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego 
w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania 

parametrów podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych w 
załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy zadania nr 1), 

i) instrukcję obsługi testów do oznaczania CMV DNA techniką Real Time PCR z automatyczną 
izolacją, amplifikacją i detekcją, pozwalającą na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w 

zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz w 

zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełniania parametrów podlegających ocenie w 
zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy zadania nr 

3). 
UWAGA! 

Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią część oferty, w przypadku ich 

niezłożenia oferta podlega będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.” 
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