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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer

identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail przetargi@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.1)

W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów leczniczych lub składu

konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem – dotyczy zadania 1

oraz 2. Informacje dodatkowe
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp): 

aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia

do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja

2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), tj. deklaracji zgodności dla wyrobu medycznego i

jeżeli dotyczy, certyfikatu jednostki notyfikowanej (w zależności od klasy danego wyrobu) –

dotyczy tylko asortymentów będących wyrobami medycznymi – dotyczy asortymentów

będących wyrobami medycznymi.

W ogłoszeniu powinno być: VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust.

1 pkt. 2 Pzp):  aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego

przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), tj. deklaracji

zgodności dla wyrobu medycznego i jeżeli dotyczy, certyfikatu jednostki notyfikowanej (w

zależności od klasy danego wyrobu) – dotyczy tylko asortymentów będących wyrobami

medycznymi – dotyczy asortymentów będących wyrobami medycznymi.”  próbek

zaoferowanych asortymentów - w celu umożliwienia dokonania oceny zgodności

zaproponowanych asortymentów w złożonych w niniejszym postępowaniu ofertach

przetargowych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczy zadania: 1, 2 oraz 4. W związku z brakiem

możliwości przekazania próbek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ich

przekazanie odbędzie się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub

za pośrednictwem posłańca.  certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 15197:2015

wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta,
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będący podmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy

rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne,

niezależne od producentów i Wykonawcy) – dotyczy zadania 1 oraz 2. Dokumenty winny

zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferowane asortymenty muszą być zgodne z

normą ISO 15197:2015 – dotyczy zadania 1 oraz 2.
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