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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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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: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 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), deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat

jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego). 2.2. przedłożyć opis produktów, które mają być

dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej. 2.3. Dla celów oceny

jakościowej przedłożyć próbki w zakresie: Pakiet nr 1: poz. nr 1 i 2 – rozmiar M, Pakiet nr 2: poz. nr 1, 2, 3 – rozmiar M, -

min. po 1 szt. wymaganej jednostki miary, tj. po 1 opakowaniu. 2.4. 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 (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. 2.5. Zaleca

się opisanie przedstawionych dokumentów (katalogów i próbek) numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą. 2.6.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2.7. dokumenty wskazane w
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pkt. 2.3. wymagane w niniejszym postępowaniu są celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w ramach

kryterium jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych elementów oferty, podlegających ocenie, stanowią treść

oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. (dokumenty wskazane w pkt. 2.2 są

również dokumentami przedmiotowymi mającymi potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom Zamawiającego).

W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 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), deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi

oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego). 2.2. przedłożyć opis

produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty

produktowej/technicznej. 2.3. Dla celów oceny jakościowej przedłożyć próbki w zakresie: Pakiet nr 1: poz. nr 1 i 2 –

rozmiar M, Pakiet nr 2: poz. nr 1, 2, 3 – rozmiar M, - min. po 1 szt. wymaganej jednostki miary, tj. po 1 opakowaniu.

2.5. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów (katalogów i próbek) numerem Pakietu i pozycji, których

dotyczą. 2.6. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2.7.

dokumenty wskazane w pkt. 2.3. wymagane w niniejszym postępowaniu są celem dokonania na ich podstawie oceny

złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z tym, w zakresie danych elementów oferty,

podlegających ocenie, stanowią treść oferty i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

(dokumenty wskazane w pkt. 2.2 są również dokumentami przedmiotowymi mającymi potwierdzić, że oferowany

przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego).

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: 2019-08-23,

godzina: 10:00,

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

2019-08-23, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1, cześć 1

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania dla w/w pozycji Kwalifikowane jako wyrób

medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN ISO 374-1:2016,

EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523:2015 EN-455- część 1,2,3 (deklaracje zgodności potwierdzające

zgodność z normą lub certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną). Wyrób med. klasy I., ŚOI klasy III.

Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji, termin ważności, numer

serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu, poziom AQL, instrukcja użytkowania
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w formie piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic, informacje o zgodności produktu z wymaganymi

normami - EN -420,EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523:2015, EN-455 (oryginalny

nadruk, nie naklejki).

W ogłoszeniu powinno być: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania dla w/w pozycji Kwalifikowane jako

wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN ISO

374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523:2015 EN-455- część 1,2,3. Wyrób med. klasy I., ŚOI

klasy III. Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji, termin

ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu, poziom AQL,

instrukcja użytkowania w formie piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic, informacje o zgodności

produktu z wymaganymi normami - EN -420,EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN

16523:2015, EN-455 (oryginalny nadruk, nie naklejki).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1, część 2

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania dla pozycji 1,3 Kwalifikowane jako wyrób

medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN ISO 374-1:2016

,EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, EN-455- część 1,2,3 (deklaracje zgodności potwierdzające

zgodność z normą lub certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną), ŚOI kat. III. Zamawiający wymaga aby na

opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii,nazwa

producenta,informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu,poziom AQL, instrukcja użytkowania w formie

piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic,informacje o zgodności produktu z wymaganymi normami - EN

-420, EN ISO 374-1:2016 ,EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, EN-455. Zamawiający nie

akceptuje naklejek zamiast fabrycznego nadruku. Wymagania dla pozycji 2 Kwalifikowane jako wyrób medyczny

zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN 374-1,2,3; EN-455- część

1,2,3. Deklaracje zgodności potwierdzające zgodność z normą lub certyfikaty wydane przez jednostkę notyfikowaną),

ŚOI kat. III Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji, termin

ważności, numer serii, nazwa producenta,informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu,poziom AQL,

instrukcja użytkowania w formie piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic, informacje o zgodności

produktu z wymaganymi normami EN -420, EN 374-1,2,3; EN-455. Zamawiający nie akceptuje naklejek zamiast

fabrycznego nadruku.

W ogłoszeniu powinno być: 6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagania dla pozycji 1,3 Kwalifikowane jako

wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN ISO

374-1:2016 ,EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, EN-455- część 1,2,3 , ŚOI kat. III. Zamawiający

wymaga aby na opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii,nazwa

producenta,informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu,poziom AQL, instrukcja użytkowania w formie

piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic,informacje o zgodności produktu z wymaganymi normami - EN

-420, EN ISO 374-1:2016 ,EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, EN-455. Zamawiający nie

akceptuje naklejek zamiast fabrycznego nadruku. Wymagania dla pozycji 2 Kwalifikowane jako wyrób medyczny

zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC, zgodne z normą EN -420, EN 374-1,2,3; EN-455- część

1,2,3. , ŚOI kat. III Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym były zamieszczone: data produkcji,
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termin ważności, numer serii, nazwa producenta,informacje w języku polskim, znak CE z numerem kodu,poziom

AQL, instrukcja użytkowania w formie piktogramów lub w formie opisowej, rozmiar rękawic, informacje o

zgodności produktu z wymaganymi normami EN -420, EN 374-1,2,3; EN-455. Zamawiający nie akceptuje naklejek

zamiast fabrycznego nadruku.
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