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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86117-2015 z dnia 2015-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Korfantów

1. Dostawa wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki (do worków foliowych, do przewożenia

bielizny), regały listwowe naścienne, szafki medyczne, szafka anestezjologiczna, stoliki opatrunkowe, taborety

do badania pacjentów, regały...

Termin składania ofert: 2015-06-22

Numer ogłoszenia: 146554 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86117 - 2015 data 12.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, woj. opolskie, tel. 77 43 44 000, fax. 77

43 44 004.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 i 1a do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.

W ogłoszeniu jest: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający

spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp.

w języku polskim, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie

należy w załączniku nr 1 do siwz podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane

parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie

znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2.Wykonawca zobowiązany do

złożenia wraz z ofertą dokumentów o których stanowi ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) a w szczególności deklaracji zgodności, certyfikatów

zgodności, zgłoszeń, powiadomień (odpowiednio jeżeli dotyczą) dla wszystkich zaoferowanych elementów

przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi o których stanowi art. 2 ust. 1 pkt. 38 powołanej
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ustawy, na pozostałe atest pzh. 3.W związku z tym że wyroby będące przedmiotem postępowania

przetargowego są przeznaczone do zastosowania w Jednostkach Służby Zdrowia czyli w obiektach o

podwyższonych wymaganiach higienicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą certyfikat

ISO 13 485..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: termin składania ofert: 22.06.2015 r..

W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: 26.06.2015 r..


