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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: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP aktualne dokumenty
stwierdzające dopuszczenie oferowanych asortymentów:  w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33 - do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),  w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu
i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy – Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),  w zakresie zadań: 2, 4, 17 poz. 1, 18
poz. 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.),
aktualne dokumenty wydane przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, potwierdzające skuteczność działania
(stężenie, spektrum, czas) na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego,
określonymi w normie PN-EN 14885:2015 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadań: 1, 2, 3,
4, 5, 10, 11, 17 poz. 1, 18 poz. 1 i 2, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29 poz. 2, 30, 32, oświadczenie producenta
zaoferowanych chusteczek o możliwości ich stosowania do dezynfekcji głowic USG - dotyczy zadania 20,
dokument potwierdzający, że zaoferowany preparat jest zgodny z normą 16615 (np. Deklaracja zgodności) –
dotyczy zadania 5, oświadczenie producenta zaoferowanych płynów o ich kompatybilności z posiadanymi przez
Zamawiającego myjniami, a ich użycie nie będzie wymagało zmiany ustawień parametrów myjni ETD pod
względem przeprowadzanego procesu mycia i dezynfekcji – dotyczy zadania 24, oświadczenie producenta
zaoferowanego preparatu o możliwości jego stosowania w obecności pacjenta - dotyczy zadania 4, próbek
zaoferowanych dozowników - w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności zaproponowanych
asortymentów w złożonych w niniejszym postępowaniu ofertach przetargowych z wymaganiami określonymi w
pkt. III SIWZ – dotyczy zadania 34 poz. 2 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w
ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. formularz
ofertowy – wg formularza załączonego do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału formularz cenowy –
stanowiący załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału w przypadku gdy Wykonawca działa przez
pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w
zakresie wskazanym w Załączniku nr 1, o którym mowa powyżej. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP aktualne dokumenty
stwierdzające dopuszczenie oferowanych asortymentów:  w zakresie zadań: 1, 3, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 29 poz. 1 i 2, 30, 31, 32, 33 - do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.),  w zakresie zadań: 6, 7, 8, 12, 18 poz. 1, 35 - do obrotu
i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy – Prawo



Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z 6 września 2001 r. ze zm.),  w zakresie zadań: 4, 17 poz. 1, 18 poz.
2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.), w zakresie
zadania 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433 z 2002 r. ze zm.) lub do
obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015
r., poz. 876 ze zm.) aktualne dokumenty wydane przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, potwierdzające
skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla
obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 14885:2015 (min. faza 2 etap 1), albo metodami
zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych – dotyczy zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17 poz. 1, 18 poz. 1 i 2, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29 poz. 2, 30,
32, oświadczenie producenta zaoferowanych chusteczek o możliwości ich stosowania do dezynfekcji głowic
USG - dotyczy zadania 20, dokument potwierdzający, że zaoferowany preparat jest zgodny z normą 16615 (np.
Deklaracja zgodności) – dotyczy zadania 5, oświadczenie producenta zaoferowanych płynów o ich
kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami, a ich użycie nie będzie wymagało zmiany
ustawień parametrów myjni ETD pod względem przeprowadzanego procesu mycia i dezynfekcji – dotyczy
zadania 24, oświadczenie producenta zaoferowanego preparatu o możliwości jego stosowania w obecności
pacjenta - dotyczy zadania 4, próbek zaoferowanych dozowników - w celu umożliwienia dokonania oceny
zgodności zaproponowanych asortymentów w złożonych w niniejszym postępowaniu ofertach przetargowych z
wymaganiami określonymi w pkt. III SIWZ – dotyczy zadania 34 poz. 2 III.7) INNE DOKUMENTY NIE
WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo
powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. formularz ofertowy – wg formularza załączonego do SIWZ - należy złożyć w formie
oryginału formularz cenowy – stanowiący załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału w przypadku
gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1, o którym mowa powyżej.
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału


