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Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507999-N-2018

Data: 19/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul.

Szpitalna  1, 41-219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.sosnowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom Zamawiającego: 1. w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3, 8: Aktualne dokumenty

potwierdzające, Ŝe oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.

U. 2008r. Nr 45 poz. 271 ze zm.); 2. w zakresie Pakietu nr 4 i 6: zaświadczenie podmiotu

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają

określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklaracja zgodności z wymaganiami

zasadniczymi CE i – o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami – certyfikat jednostki

notyfikowanej; 3. w zakresie Pakietu 5 i 7: opis produktów, które mają być dostarczone, w
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postaci specyfikacji technicznej, katalogu lub innego dokumentu.

W ogłoszeniu powinno być: dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia

odpowiada wymaganiom Zamawiającego: 1. w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3, 8: Aktualne

dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. - Prawo

farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271 ze zm.); 2. w zakresie Pakietu nr 4, 6 i 7:

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe dostarczane

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklaracja

zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i – o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami –

certyfikat jednostki notyfikowanej; 3. w zakresie Pakietu 5 i 7: opis produktów, które mają być

dostarczone, w postaci specyfikacji technicznej, katalogu lub innego dokumentu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-01-30, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2018-01-31, godzina: 10:00
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