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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: 2.1. 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 2017r, poz. 211) o

ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne, tj.: - deklaracja zgodności

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

ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. 2.2. Katalogi, ulotki,

opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach
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techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w przedłożonym dokumencie muszą

potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu

zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych warunków

realizacji zamówienia. przedłożyć próbki oferowanego asortymentu.

W ogłoszeniu powinno być: 2.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ

(oświadczenie, że oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne

posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do

obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z

2017r., poz.211). 2.2. 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 opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów

technicznych i innych warunków realizacji zamówienia. przedłożyć próbki oferowanego

asortymentu.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Pozostałe dokumenty jak w Rozdz. V pkt 3-6

SIWZ.
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