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Ogłoszenie nr 500047628-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Szczecin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523334-N-2018 

Data: 26/02/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000, ul. Arkońska  4, 71-455  

Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 90 21, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079. 

Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.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: 1) Dokumenty opisujące oferowane dostawy (stron katalogowych lub folderów, ulotek informacyjnych, itp.) – w j.

polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalających na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez

Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1.1-1.5 do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest

oferta), 2) Atest higieniczny potwierdzający, iż przedmiot oferty dla zadania nr 1 może być stosowany w placówkach służby zdrowia - dotyczy

wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych –

dotyczy zadania 1, 3) Deklaracja Wykonawcy potwierdzającej zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG -

dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu 1, 4) Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 lub certyfikaty równoważne obejmujące certyfikację

zarządzanie jakością wyrobów zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych mebli

medycznych - dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu 1, 5) Dokument potwierdzający zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu dla oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem typu lub modelu - dotyczy

wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, deklarację zgodności dotyczy załącznika nr 1. 3 poz.1 i poz. 2 – dotyczy

zadania 2, 6) Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że oferowane produkty odpowiadają określonym

specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14073-3:2006 konstrukcji dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji płycinowej - dotyczy

załącznika nr 1.1 w zadaniu nr 1, 7) Dokument poświadczający zgodność z normą PN-EN 14074:2006 (meble biurowe. Stoły, biurka i meble

do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych ) dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji

płycinowej. Dotyczy załącznika nr 1.1 - dotyczy zadania nr 1, 8) Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że

oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 - dla mebli o konstrukcji aluminiowych

- dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu nr 1. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Dokumenty opisujące oferowane dostawy (stron katalogowych lub folderów, ulotek informacyjnych, itp.) –

w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalających na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez

Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1.1-1.5 do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w ramach każdego zadania, na które składana jest

oferta), 2) Atest higieniczny potwierdzający, iż przedmiot oferty dla zadania nr 1 może być stosowany w placówkach służby zdrowia - dotyczy

wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych –

dotyczy zadania 1, 3) Deklaracja Wykonawcy potwierdzającej zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG -

dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu 1, 4) certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 lub certyfikaty równoważne obejmujące certyfikację
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zarządzanie jakością wyrobów zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych dla specjalizowanych mebli

medycznych - dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu 1, 5)dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych wyrobów jako wyrobów

medycznych lub wpisanie tych wyrobów do bazy danych o wyrobach medycznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do Europejskiej Bazy Danych o Wyrobach Medycznych (EUDAMED) wraz z

informacją o podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu oferowanych wyrobów z podaniem typu lub modelu - dotyczy

wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, deklarację zgodności dotyczy załącznika nr 1.3 poz.1 i poz. 2 – dotyczy

zadania 2. 6) Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że oferowane produkty odpowiadają określonym

specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14073-3:2006 konstrukcji dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji płycinowej - dotyczy

załącznika nr 1.1 w zadaniu nr 1, 7) Dokument poświadczający zgodność z normą PN-EN 14074:2006 (meble biurowe. Stoły, biurka i meble

do przechowywania. Metody badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych ) dla mebli biurowych i socjalnych o konstrukcji

płycinowej. Dotyczy załącznika nr 1.1 - dotyczy zadania nr 1, 8) Zaświadczenie niezależnego podmiotu badawczego potwierdzającego że

oferowane produkty odpowiadają określonym specyfikacjom technicznym i normom PN-EN 14727:2006 - dla mebli o konstrukcji aluminiowych

- dotyczy załącznika nr 1.2 w zadaniu nr 1. 

 
Drukuj


