
Ogłoszenie nr 500028841-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

Tarnowskie Góry:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584083-N-2017

Data: 07/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny

24151294000000, ul. ul. Pyskowicka  , 42612   Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

32 285 40 58, e-mail zp@wspsa.pl, faks 32 384 54 04.

Adres strony internetowej (url): zp.wspsa.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: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: - Dokument potwierdzający spełnianie

przez oferowany w dzierżawę analizator parametrów granicznych określonych przez

Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny

wiarygodny dokument (w języku polskim), dla oferowanego analizatora: - Deklarację zgodności

producenta, -Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, - Dla odczynników,

kalibratorów, materiałów kontrolnych metodyki oznaczeń w języku polskim, na podstawie

których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia

ww. asortymentu, - Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e1885f13-244f-4feb-bc00-fd09...

1 z 2 2017-09-14, 15:14



potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom: W odniesieniu do

wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty

potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą

z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679). tj.

Certyfikat zgodności z dyrektywą 98/79/EC-CE lub deklaracja zgodności z wymaganiami

zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: - Dokument

potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę analizator parametrów granicznych

określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno -

eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim), dla oferowanego

analizatora: - Deklarację zgodności producenta, -Certyfikat wystawiony przez jednostkę

notyfikowaną - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. - Zaświadczenie niezależnego

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom: W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych

przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu

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

medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679). tj. Certyfikat zgodności z dyrektywą

98/79/EC-CE lub deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to

wymagane odrębnymi przepisami.
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