Ogłoszenie nr 500061841-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528280-N-2018
Data: 08-03-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
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: Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie
Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia. 1)
Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 107, poz. 679) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki
notyfikowanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 2) Karty katalogowe
zaoferowanego asortymentu* - dotyczy wszystkich pakietów 3) Próbki do oceny technicznej
– 50 szt. do każdej pozycji w pakiecie (dotyczy pakietu nr 2) 4) Próbki wzorcowe
zaoferowanego asortymentu na żądanie Zamawiającego – dotyczy wszystkich pakietów.
*prosimy o przypisanie dokumentów do danej pozycji w pakiecie W sytuacji, gdy
Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na podstawie
zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co do
jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w
danym pakiecie.
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie
Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia. 1)
Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 107, poz. 679) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki
notyfikowanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 2) Karty katalogowe
producenta zaoferowanego asortymentu* - dotyczy wszystkich pakietów 3) Próbki do oceny
technicznej – 50 szt. do każdej pozycji w pakiecie (dotyczy pakietu nr 2) 4) Próbki wzorcowe
zaoferowanego asortymentu na żądanie Zamawiającego – dotyczy wszystkich pakietów.
*prosimy o przypisanie dokumentów do danej pozycji w pakiecie* W sytuacji, gdy
Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na podstawie
zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co do
jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w
danym pakiecie.

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: 2018-03-19, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-03-26, godzina: 09:00,

