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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ  

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli, wózków, wyrobów 
za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w 
Nowym Tomyślu”. 
 
 

 Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Dostawę mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treści SIWZ. 
 

Zamawiający modyfikuje treść dokumentu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwanego dalej SIWZ) - 
w Rozdz. VII ust. 3 lit. b) następująco: 

b) Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) – dotyczące: 
wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, 
atest PZH potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, 
dokumenty potwierdzające parametry oferowanych wyrobów wystawione przez niezależne jednostki badawcze 
(lub producenta) – zgodnie z wymogami dla danego Pakietu (dokumenty wymienione w Zał. 2A - 2F do 
SIWZ) .  

Zamawiający informuje również, iż we wszystkich Załącznikach 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i 2F wykreśla wymaganie 
dołączenia następujących dokumentów:  

- Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów 
Medycznych.  

 
 

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert 
wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 20 grudnia 2017r. do godz. 
10:30. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 20  grudnia  2017r. o godz. 10:30 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu   20 grudnia  2017r. o godz. 10:45 

 
 
 

 


