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P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku 

operacyjnego: wózki, stoliki, regały, szafki (przetarg nieograniczony). 

 

   Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na Dostawę wyposażenia pomieszczeń bloku operacyjnego: wózki, 

stoliki, regały, szafki, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. W rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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 magazynowe – szczegółowy opis znajduje się w 

załączniku nr 1 i 1a do SIWZ. Kod CPV 33192340-7 

2. W rozdziale III opis przedmiotu zamówienia dodaje się pkt 4 o treści: 

Wskazanym jest, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną przed upływem terminu składania 

ofert celem zweryfikowania wymiarów mebli i sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem i 

dostawą przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. W rozdziale VI pkt 2 dodaje się: 

b) 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 ustawy, na pozostałe atest pzh.  

c) 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. 

 3. W rozdziale XI. Miejsce i termin składania ofert: 

- termin składania ofert 26.06.2015 r. godz. 10.00 
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- termin otwarcia ofert 26.06.2015 r. godz. 10.30 

4. Dodaje się załącznik nr 1a – opis wymagań 

 

          Zamawiający 

                  Wojciech Machelski 
   


