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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):

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: 2.1 oświadczenie, Ŝe oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby

medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia

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

2020r. poz. 186 z późn. zm.)), deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat

jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego) i rozporządzeniem

MZ z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień

dotyczących wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 210) oraz z innymi obowiązującymi

przepisami prawymi w tym zakresie – załącznik nr 1 do SIWZ 2.2. przedłoŜyć opis produktów,

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2f399684-1d01-41f4-83b4-ecf0...

1 z 2 2020-11-02 09:05



produktowej/technicznej.

W ogłoszeniu powinno być: 2.1. oświadczenie, Ŝe oferowane produkty kwalifikowane jako

wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu

zamówienia do obrotu i uŜywania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.)), deklarację zgodności z wymaganiami

zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu

medycznego) i rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie sposobu

dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r.

poz. 210) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (w zakresie

jakim dotyczą) – załącznik nr 1 do SIWZ 2.2. przedłoŜyć opis produktów, które mają być

dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty

produktowej/technicznej.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2f399684-1d01-41f4-83b4-ecf0...

2 z 2 2020-11-02 09:05


