
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów laboratoryjnych

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł.
Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital
Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 31

1.4.2.) Miejscowość: Bochnia

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080766/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 13:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00074587/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
II.8.1) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub
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kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy
złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) oświadczenia, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania
przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach
wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej i/lub, że
wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w
obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. (według załącznika nr 2C); 
2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry oferowanego Towaru spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa
oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj.:
dla wszystkich pakietów
a) Katalog oferowanego produktu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder
ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - Zamawiający prosi o zaznaczenie
w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z
dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
dla pakietu nr 5 poz. 1 - 3
b) certyfikat lub deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego klasy IIa
c) certyfikat kontroli jakości podłoża transportowego potwierdzający zgodność ze standardem
M40-A2

Po zmianie: 
II.8.1) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub
kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy
złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) oświadczenia, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania
przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach
wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej i/lub, że
wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w
obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. (według załącznika nr 2C); 
2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry oferowanego Towaru spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa
oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj.:
dla wszystkich pakietów
a) Katalog oferowanego produktu - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder
ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - Zamawiający prosi o zaznaczenie
w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z
dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
dla pakietu nr 5 poz. 1 - 8
b) certyfikat lub deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego klasy IIa
c) certyfikat kontroli jakości podłoża transportowego potwierdzający zgodność ze standardem
M40-A2

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-06-15 11:00

Po zmianie: 
2021-06-16 11:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-06-15 13:00

Po zmianie: 
2021-06-16 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-07-14

Po zmianie: 
2021-07-15
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