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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.szpitallipsko.pl 

 
Ogłoszenie nr 540276599-N-2019 z dnia 18-12-2019 r. 
 

Lipsko: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 635685-N-2019 
Data: 12/12/2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 
67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 
483 783 500, e-mail 1400081@zoz.org.pl, faks 483 783 663. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitallipsko.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. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym: - deklaracja 
zgodności CE wystawiona przez producenta lub - certyfikat jednostki notyfikowanej uczestniczącej w 
procesie notyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896) lub - zaświadczenie o wpisie do Rejestru Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, b. dokładne opisy wraz z parametrami oferowanych 
towarów (prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi producenta) - w języku polskim lub tłumaczone na język 
polski. c. W zakresie pakietów 8-12, 14-20: Oświadczenie o zarejestrowaniu oczekiwanego przedmiotu 
zamówienia jako wyrób medyczny, dopuszczeniu do obrotu na terytorium RP oraz oznakowaniu 
opakowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 107 z 2010 roku ) - wzór 
załącznik nr 6 do SIWZ. d. zamawiający oczekuje próbek towarów na potwierdzenie, że oferowane 
dostawy odpowiadają określonym wymaganiom w zakresie: pakiet 15, poz 1 w ilości 1 saszetki, pakiet 
16, poz. 1 w ilości 1 saszetki, pakiet 19, poz. 1 w ilości 1 saszetki, e. W pozostałym zakresie w przypadku 
wątpliwości, czy oferowany towar spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zamawiający 
zastrzega sobie prawo do przedstawienia próbek przez wykonawcę - przed wyborem oferty. 
W ogłoszeniu powinno być: a. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
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technicznym: - deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta lub - certyfikat jednostki 
notyfikowanej uczestniczącej w procesie notyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896) lub - zaświadczenie o wpisie do 
Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, b. dokładne opisy 
wraz z parametrami oferowanych towarów (prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi producenta) - w 
języku polskim lub tłumaczone na język polski. c. W zakresie pakietów 8-12, 14-20: Oświadczenie o 
zarejestrowaniu oczekiwanego przedmiotu zamówienia jako wyrób medyczny, dopuszczeniu do obrotu na 
terytorium RP oraz oznakowaniu opakowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( tekst jednolity 
Dz.U. Nr 107 z 2010 roku ) - wzór załącznik nr 6 do SIWZ. d. zamawiający oczekuje próbek towarów na 
potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom w zakresie: pakiet 15, poz 1 
w ilości 1 saszetki, pakiet 16, poz. 1 w ilości 1 saszetki, pakiet 19, poz. 1 w ilości 1 saszetki, e. W 
pozostałym zakresie w przypadku wątpliwości, czy oferowany towar spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego - zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia próbek przez wykonawcę - 
przed wyborem oferty. f. W zakresie zadania nr 10 Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 
producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom 
dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla 
pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-20, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-30, godzina: 10:00, 
 

      
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


