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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 70527

Data: 21/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul. Szpitalna  1,

41219   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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom

Zamawiającego naleŜy złoŜyć: 1. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające,

Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu

do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 70527-2017 z dnia 21-04-2017 - Sosnowiec
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których k
aŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 – Odczynniki do badań serologiczn...
Termin składania ofert/wniosków: 10-05-2017
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dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i uŜywania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o

wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 211) tj.: - deklaracja zgodności z wymaganiami

zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile

jest to wymagane odrębnymi przepisami. 2. oświadczenia dotyczące potwierdzenia spełniania warunków

określonych w SIWZ przez oferowany przedmiot zamówienia, wg. załącznika nr 1 do SIWZ. 3. dla

odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim. A dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość” -

ulotka lub metodyka oznaczeń w języku polskim 4 katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające

informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-uŜytkowych zaoferowanego w dzierŜawę

sprzętu (dotyczy Pakietu nr 2). 5. oświadczenie, Ŝe oferowany do dzierŜawy sprzęt posiada aktualne

świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z polskim ustawodawstwem według

załącznika nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2). 6. dokument poświadczający fakt monitorowania temperatury

podczas transportu (złoŜyć dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość”). 7. dla Pakietu nr 1:

oświadczenie Wykonawcy wraz ze zdjęciem lub inny dokument (ulotka, opis, katalog – ze zdjęciami), z

których wynika spełnianie parametru ocenianego – „stabilne opakowanie na odczynniki gwarantujące

przechowywanie ich w pozycji pionowej” (złoŜyć dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość”).

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom Zamawiającego naleŜy złoŜyć: 1. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdzające, Ŝe 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 uŜywania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja

2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 211) tj.: - deklaracja zgodności z wymaganiami

zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile

jest to wymagane odrębnymi przepisami. 2. oświadczenia dotyczące potwierdzenia spełniania warunków

określonych w SIWZ przez oferowany przedmiot zamówienia, wg. załącznika nr 1 do SIWZ. 3. dla

odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim. A dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość” -

ulotka lub metodyka oznaczeń w języku polskim 4 katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające

informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-uŜytkowych zaoferowanego w dzierŜawę

sprzętu (dotyczy Pakietu nr 2). 5. oświadczenie, Ŝe oferowany do dzierŜawy sprzęt posiada aktualne

świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z polskim ustawodawstwem według

załącznika nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 2). 6. dokument poświadczający fakt monitorowania temperatury

podczas transportu (złoŜyć dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość”). 7. dla Pakietu nr 1: próbka

opakowań, w których będą dostarczane odczynniki i krwinki – 1 opakowanie odczynników z poz. 1 lub 2 lub

3 oraz 1 opakowanie krwinek z pozycji 5 lub 6 (moŜe być bez zawartości) w celu oceny spełniania

parametru ocenianego – „stabilne opakowanie na odczynniki gwarantujące przechowywanie ich w pozycji
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pionowej” (złoŜyć dla potwierdzenia spełniania kryterium „jakość”).

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: 10/05/2017, godzina: 10:00

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

postępowaniu: Data: 16/05/2017, godzina: 10:00
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