Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 14729-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 5 zadań
Termin składania ofert: 2016-02-22

Numer ogłoszenia: 17155 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14729 - 2016 data 12.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081
5328932, fax. 081 5325318.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).



W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 28..



W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: W zadaniu I-III: 42, Zadanie IV-V: 28. Zmianę należy uwzględnić w pkt. 3
Załącznika I-INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH dla poszczególnych części.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).



W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ
OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane,
dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1)
zestawienie parametrów granicznych (załącznik Nr 1.1 do SIWZ), 2) zestawienie parametrów
ocenianych w kryterium (ocena techniczna) - Zadania I-III 3) deklarację zgodności
potwierdzającą oznakowanie urządzenia znakiem CE. 4) dotyczy oferowanych urządzeń
zakwalifikowanych jako wyroby medyczne: - deklarację wytwórcy lub autoryzowanego

przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne aktualny certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale której przeprowadzono procedurę
oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych wymienionych w art. 29 ust. 5 ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 876) - w zakresie w jakim
dotyczy oferowanego wyrobu medycznego. 5) Dotyczy Zadania IV: Pozytywna opinia Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotycząca oferowanych urządzeń w sytuacji gdy nie
były one jeszcze stosowane w rutynowej pracy centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub
referencje od min. 2 jednostek polskiej służby krwi potwierdzające pozytywną kwalifikację i
walidację tych urządzeń w trakcie rutynowej pracy. 6) Prospekt, folder lub kartę katalogową dla
oferowanego sprzętu zawierające podstawowe informacje o urządzeniu..


W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ
OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane,
dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1)
zestawienie parametrów granicznych (załącznik Nr 1.1 do SIWZ), 2) zestawienie parametrów
ocenianych w kryterium (ocena techniczna) - Zadania I-III 3) deklarację zgodności
potwierdzającą oznakowanie urządzenia znakiem CE. 4) dotyczy oferowanych urządzeń
zakwalifikowanych jako wyroby medyczne: - deklarację wytwórcy lub autoryzowanego
przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne aktualny certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale której przeprowadzono procedurę
oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych wymienionych w art. 29 ust. 5 ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 876) - w zakresie w jakim
dotyczy oferowanego wyrobu medycznego. 5) Dotyczy Zadania IV: Pozytywna opinia Instytutu
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dotycząca oferowanych urządzeń w sytuacji gdy nie
były one jeszcze stosowane w rutynowej pracy centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub
referencje od min. 2 jednostek polskiej służby krwi lub odpowiednika jednostki polskiej służby
krwi na terenie UE potwierdzające pozytywną kwalifikację i walidację tych urządzeń w trakcie
rutynowej pracy. 6) Prospekt, folder lub kartę katalogową dla oferowanego sprzętu zawierające
podstawowe informacje o urządzeniu..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, Sekretariat (pokój 217).



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, Sekretariat
(pokój 217).

