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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie,

państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks 614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.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: a) materiały informacyjne oferowanych wyrobów (np. katalogi, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora) bądź inne

dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski/, zawierające opis potwierdzające spełnienie parametrów

określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego przedmiotu (w ramach Pakietów objętych ofertą Wykonawcy).

Autentyczność ww. materiałów musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w materiałach jednoznacznie wskazał, której pozycji wyszczególnionej w

Załącznikach 2A - 2F informację dotyczą oraz zaznaczyć w ww. dokumencie wymagane parametry oferowanych produktów. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. b) Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do

Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, 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) .

W ogłoszeniu powinno być: a) materiały informacyjne oferowanych wyrobów (np. katalogi, ulotki, materiały informacyjne bądź instrukcję obsługi, certyfikaty, materiały producenta (lub dystrybutora)

bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) w języku polskim/przetłumaczonych na język polski/, zawierające opis potwierdzające spełnienie

parametrów określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E i/lub 2F Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danego przedmiotu (w ramach Pakietów objętych ofertą

Wykonawcy). Autentyczność ww. materiałów musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca w materiałach jednoznacznie wskazał, której pozycji wyszczególnionej

w Załącznikach 2A - 2F informację dotyczą oraz zaznaczyć w ww. dokumencie wymagane parametry oferowanych produktów. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 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) .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-19, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-20, godzina: 10:30
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