
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SŁUPCY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306621

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 7

1.4.2.) Miejscowość: Słupca

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 63 275 23 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.slupca.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056835/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 20:42

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00053135/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowany przedmiot
zamówienia:- posiada deklarację zgodności CE,- jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,-
spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
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Po zmianie: 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że oferowany przedmiot
zamówienia:- posiada deklarację zgodności CE,- jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,-
spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.Dokumenty
potwierdzające treść oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, którego pakietu i pozycji
dotyczą) należy złożyć wraz z ofertą.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia:- posiada deklarację zgodności CE,- jest
dopuszczony do obrotu na polskim rynku,- spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych.

Po zmianie: 
Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia:- posiada deklarację zgodności CE,- jest
dopuszczony do obrotu na polskim rynku,- spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych.Dokumenty potwierdzające treść oświadczenia (z dokładnym
oznaczeniem, którego pakietu i pozycji dotyczą).
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