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Ogłoszenie nr 540028527-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.

Bochnia:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 509100-N-2019 

Data: 05/02/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty

Wieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030434900000, ul. Krakowska  31, 32-700  Bochnia,

woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48146153233, e-mail zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, faks

+486153234. 

Adres strony internetowej (url): http://szpital-bochnia.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: ^ 

W ogłoszeniu jest: III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, tj.: Pakiet nr

1-2 1) dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w

ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.)

oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej

tj.: Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie

zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
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Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument

potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP

wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.- 2) dokumentów potwierdzających, że

oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do

SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa,

folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Pakiet nr 3 1) Certyfikatu

CE lub deklaracji zgodności CE 2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry

techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ tj. Katalog oferowanego

sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub

inne dokumenty w języku polskim. Pakiet nr 4 3) Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE 4)

dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta

cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja

techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku

polskim. Pakiet nr 5, 6 poz. 1-5, 7 1) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry

techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ tj. Katalog oferowanego

sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub

inne dokumenty w języku polskim. III.6.2) Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w oparciu o

przedstawiony przez Wykonawcę dokument, o którym mowa w punkcie III.6) Ocena spełnienia

tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia 

W ogłoszeniu powinno być: III.6.1) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp,

tj.: Pakiet nr 1-2 1) dokumentów potwierdzających, że oferowany wyrób spełnia wymagania

przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach

Unii Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający

dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów



13.02.2019

3/4

Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument

potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP

wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.- 2) dokumentów potwierdzających, że

oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do

SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa,

folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Pakiet nr 3 1) 1)

Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE lub atestu PZH dopuszczający do stosowania w

jednostkach służby zdrowia, deklaracji jakości wystawionej przez Producenta 2) dokumentów

potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa –

załącznik nr 1A do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna,

karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Pakiet nr

4 3) Certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE 4) dokumentów potwierdzających, że

oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do

SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa,

folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim. Pakiet nr 5, 6 poz. 1-5, 7 1)

dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry techniczno – funkcjonalne spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej – szczegółowa oferta

cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ tj. Katalog oferowanego sprzętu - oryginalna specyfikacja

techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku

polskim. III.6.2) Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełnianie przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę

dokument, o którym mowa w punkcie III.6) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na

zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-19, godzina: 12:00, 

 


