
Ogłoszenie nr 372713 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.  

Tarnów:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 366712 

Data: 14/12/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 

31340800000, ul. ul. Szpitalna  13, 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 

63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  

Adres strony internetowej (url): www.ssz.tar.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 28/12/2016, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 02/01/2017, godzina: 10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, 

Częsć nr: 1 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 



dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do 

automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT wymienionych i opisanych w 

pozycjach nr 1-3 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i 

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do 

automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT wymienionych i opisanych w 

pozycjach nr 1-2 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.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 W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 

jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem 

zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada 

niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-3, Pakietu Nr 

2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, 

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. poz.876 z 

późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do 

SIWZ). 2.Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia 

zaoferowanego w każdej pozycji ujętej w zakresie Pakietu Nr 1-3. Oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

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 W celu potwierdzenia spełniania przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane 

przed udzieleniem zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Oświadczenie, iż 

Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 

poz.1-2, Pakietu Nr 2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot zamówienia do obrotu i 

używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U. z 2015r. poz.876 z późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie 

(według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 2.Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące 

przedmiotu zamówienia zaoferowanego w każdej pozycji ujętej w zakresie Pakietu Nr 1-3. 

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia 

Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni. 
 


