
 

 

 

                                ...................................................... 

 Znak: AE/ZP-27-04/16                                                     Tarnów, 2016-01-25 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę zestawu 

do laparoskopii 1szt. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2013  poz. 907  

z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 7 do SIWZ  usuwa zapis dotyczący pkt. II tj. wiersze od nr II.9 do                   

nr II.19. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.II pozostaje bez zmian. 

 

2/ w pkt.IV.4.1 SIWZ zapis o treści: 

„1.3.1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

asortyment do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia 

wymienionego w poz. I, II, IV, V, VI, VII, VIII   Załącznika Nr 7 zgodnie z ustawą  o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010r. poz.679 z póź.zm.), które przedłoży 

Zamawiającemu na każde żądanie. 

zmienia na zapis o treści: 

„1.3.1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

asortyment do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia 

wymienionego w poz. I, IV, V, VI, VII, VIII   Załącznika Nr 7 zgodnie z ustawą  o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010r. poz.679 z póź.zm.), które przedłoży 

Zamawiającemu na każde żądanie. 

 

3/ w pkt.XV.2 SIWZ zapis o treści: 

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony zestaw do laparoskopii był nowy, kompletny, 

spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym  

w zakresie przedmiotu umowy wymienionego w pozycji I,  II, IV, V, VI, VII, VIII  Załącznika Nr 7 

-  zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. - Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679, 

z póź. zm  - odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie, 

spełnia  wymogi określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 

7 do SIWZ. Wymagane jest również wraz z dostawą zestawu do laparoskopii dostarczenie 

instrukcji obsługi w języku polskim.” 

zmienia na zapis o treści: 

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony zestaw do laparoskopii był nowy, kompletny, 

spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym  

w zakresie przedmiotu umowy wymienionego w pozycji I, IV, V, VI, VII, VIII  Załącznika Nr 7 -  

zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. - Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679, z 

póź. zm  - odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie, 

spełnia  wymogi określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 

7 do SIWZ. Wymagane jest również wraz z dostawą zestawu do laparoskopii dostarczenie 

instrukcji obsługi w języku polskim.” 

 

 



 

 

 

 

4/ w pkt.II Formularza Ofertowego zapis o treści: 

„II. Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia 

wymienionego w pozycji I,  II, IV, V, VI, VII, VIII Załącznika Nr 7 zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 107 z 2010r. poz.679 z póź.  zm.) oraz oświadcza, że 

oferowany zestaw jest nowy, kompletny i spełnia wymogi określone w Załączniku Nr 7 oraz 

oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 7.” 

zmienia na zapis o treści: 

„II. Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia 

wymienionego w pozycji I, IV, V, VI, VII, VIII Załącznika Nr 7 zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 107 z 2010r. poz.679 z póź.  zm.) oraz oświadcza, że 

oferowany zestaw jest nowy, kompletny i spełnia wymogi określone w Załączniku Nr 7 oraz 

oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 7.” 

 

5/ w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na 

terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia wymienionego w pozycji I, II, IV, V, VI, 

VII, VIII Załącznika Nr 7 - zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. 

U. 107 z 2010r. poz.679 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 

zmienia na zapis o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na 

terenie RP, przy czym w zakresie przedmiotu zamówienia wymienionego w pozycji I, IV, V, VI, 

VII, VIII Załącznika Nr 7 - zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. 

U. 107 z 2010r. poz.679 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 

 

 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 

4a oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i  otwarcia  

ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 24.02.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 24.02.2016 godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 4 i Załącznika Nr 7 oraz 

zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Formularz Ofertowy, Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 7do SIWZ po dokonanej 

zmianie.  

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


