SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
SIWZ

Szpital imienia
doktora Roberta Kocha
Wolsztyn, dnia 14.05.2018 r.
Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/61/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników
serologicznych dla Laboratorium w SPZOZ w Wolsztynie, PN/11/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający
modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:
1. SIWZ, rozdz. VII, pkt. 8, ppkt. 3): Zamawiający zmienia zapis na zapis:
„Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, żąda:
1.
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, t.j.
a)
dla Pakietu nr 1: Poz. 1,3 deklaracja zgodności CE potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w
języku polskim, Poz. 2, 4 – wymagane deklaracji CE
b)
dla Pakietu nr 2: Poz.1-8 wymagana jest deklaracja zgodności CE potwierdzona przez jednostkę
notyfikowaną; produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 98/79/WE; Poz.9 wymagana deklaracja zgodności CE
Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. litera a), b) złożyć równoważne
dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego”
”
2. Pakietu nr 1; Zamawiający wymaga aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanej
wirówki, w myśl art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
3. Pakiet nr 2 w poz.ji 7 dopuści krwinki konfekcjonowane w opakowaniach 3X4 ml z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego tj. 73 zestawy krwinek 3X4 ml.
Pakiet nr 2 Zamawiający zamiast zapisu pod pakietem: „Krwinki wzorcowe powinny być gotowe do
bezpośredniego użycia w postaci zawiesiny przygotowanej przez producenta, stosowane w metodach: probówkowej
i szkiełkowej (jednorazowe płyty), wprowadza zapis o treści: Krwinki wzorcowe powinny być gotowe do
bezpośredniego użycia w postaci zawiesiny przygotowanej przez producenta.
ilekroć w siwz jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć 22.05.2018 r. godzi 12:00.
ilekroć w siwz jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć 22.05.2018 r. godzi 12:15.
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Powyższe modyfikacje SIWZ są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej
oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel

Sporządziła: Bernadeta Kurp
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