
Numer ogłoszenia: 409272 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 406232 - 2014 data 11.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. 

małopolskie, tel. 012 3865105, fax. 012 3865258.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

•Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6_.

•W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) Oświadczenie 

Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde życzenie 

Zamawiającego - Pakiet I, b) Deklarację zgodności producenta ( dotyczy każdej pozycji Wyrobu 

medycznego) - Pakiet II c) Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego : 

I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.) - Pakiet II d) Oświadczenie Wykonawcy, o 

wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 ustawy o Wyrobach 

Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - ( dotyczy wyrobów 

medycznych.) - Pakiet II e) Do wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia należy załączyć ulotki 

informacyjne/foldery/katalogi zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim - Pakiet II..

•W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) 

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde 

życzenie Zamawiającego - Pakiet I, b) Deklarację zgodności producenta ( dotyczy każdej pozycji 

Wyrobu medycznego) - Pakiet II c) Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu 

medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.) - Pakiet II d) Oświadczenie 

Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 

ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - 

( dotyczy wyrobów medycznych.) - Pakiet II e) Do wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia 

należy załączyć ulotki informacyjne/foldery/katalogi zawierające opis oferowanego produktu w 

języku polskim - Pakiet II , f) próbki do Pakietu II po 2 szt. do każdej pozycji..


