
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90340-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 4 części tzw.

pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - sprzęt i aparatura medyczna,

Pakiet nr 2 -...

Termin składania ofert: 2016-04-26

Numer ogłoszenia: 102244 - 2016; data zamieszczenia : 25.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  90340 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, fax.

32 41 30 112.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.5).

W ogłoszeniu jest:  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W

zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie

niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; http://bzp0.portal.uzp.gov.pl

/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90... 3 z 5 2016-04-15 07:26 inne dokumenty W celu potwierdzenia, że

oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą: a)

Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach

techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych

warunków realizacji zamówienia). b) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W

odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty

potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja

2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) tj. - deklaracja zgodności z

wymaganiami zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10...
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medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. O ile oferowany przedmiot jest wyrobem

medycznym..

W ogłoszeniu powinno by ć: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W

zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie

niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; http://bzp0.portal.uzp.gov.pl

/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90... 3 z 5 2016-04-15 07:26 inne dokumenty W celu potwierdzenia, że

oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą: a)

Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach

techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych

warunków realizacji zamówienia). b) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W

odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty

potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja

2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) tj. - deklaracja zgodności z

wymaganiami zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu

medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. O ile oferowany przedmiot jest wyrobem

medycznym. Dokumenty nie dotyczą Pakietu nr 2.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Zał. 1.

W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wirówka laboratoryjna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub

zakresu zamówienia: Dostawa wirówek laboratoryjnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14..

W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wirówka laboratoryjna. 1) Krótki opis ze wskazaniem

wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wirówek laboratoryjnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42.93.11.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28..

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  Zał. I.

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wirówka laboratoryjna. 1) Krótki opis ze

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wirówek laboratoryjnych. 2) Wspólny Słownik

Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. ZMIANA: 3) Czas

trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
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