
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 349020-2015 z dnia 2015-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzebnica

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów

oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium, z podziałem na 11 części zwanych dalej pakietami: Pakiet nr 1 -...

Termin składania ofert: 2016-01-08

Numer ogłoszenia: 2391 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349020 - 2015 data 21.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, fax. 71

3121498.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w

placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.)

i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, oraz że

Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji umowy -

dotyczy pakietu nr 1÷11. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (W przypadku gdy Wykonawca

składa oferty na więcej niż jeden pakiet, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu), 2. Pozytywna

Opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa - o

dopuszczeniu zaoferowanych pasków do rutynowych badań w diagnostyce mikrobiologicznej zgodnie z

zaleceniami EUCAST 2015 (Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości) - dotyczy pakietu nr 6.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w

placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.)

i posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, oraz że

Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji umowy -

dotyczy pakietu nr 1÷11. Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (W przypadku gdy Wykonawca

składa oferty na więcej niż jeden pakiet, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu), 2. Pozytywna

Opinia (obejmująca opis wykorzystania produktu, przydatności w diagnostyce mikrobiologicznej, jakości

uzyskanych wyników dla bakterii tlenowych, beztlenowych, trudno rosnących, prątków, grzybów drożdżopodobnych

oraz pleśni) Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa -

Krajowego konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej - dotyczy pakietu nr 6.

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2016

godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.01.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul.

Prusicka 53-55, 155-100 Trzebnica, w sekretariacie Dyrektora.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

2016-01-11 15:42


