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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 28907000000, ul. ul. Francuska  , 40027   Katowice, woj. 
śląskie, państwo Polska, tel. 322 591 668, e-mail duo@spskm.katowice.pl, faks 032 2591671, 2554633.  
Adres strony internetowej (url): www.spskm.katowice.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: III.6) 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, że 
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający będzie żądać: a) 
oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, certyfikacji 
wyrobu, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) dopuszczających 
przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 z późniejszymi zmianami - 
dotyczy Pakiet 3 poz. 1÷ poz. 33. b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim 
(na nośniku elektronicznym np. płyta CD), a w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne 
oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu niebezpiecznego. c) karty charakterystyki 
oferowanych odczynników - METODYKA w języku polskim (na nośniku elektronicznym lub w formie 
papierowej) lub dokładny opis/ulotka oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim 
oferowanego odczynnika w przypadku braku metodyki. d) próbek Pakietu nr 1 - o wielkości 
opakowania wystarczającej do przetestowania pod kątem reakcji PCR i RT PCR w celu badania 
onkogenów w chlorkach hemato-onkologicznych.  
W ogłoszeniu powinno być: III.6) 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, że 
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający będzie żądać: 
a)oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, certyfikacji 
wyrobu, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) dopuszczających 
przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 z późniejszymi zmianami - 
dotyczy Pakiet 3 poz. 1÷10, 12, 13, 16, 17, 19 ÷ 33 b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 
w języku polskim (na nośniku elektronicznym np. płyta CD), a w przypadku braku produktu 
niebezpiecznego pisemne oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu niebezpiecznego. c) karty 
charakterystyki oferowanych odczynników - METODYKA w języku polskim (na nośniku elektronicznym 
lub w formie papierowej) lub dokładny opis/ulotka oferowanego przedmiotu zamówienia w języku 
polskim oferowanego odczynnika w przypadku braku metodyki. d) próbek Pakietu nr 1 - o wielkości 
opakowania wystarczającej do przetestowania pod kątem reakcji PCR i RT PCR w celu badania 
onkogenów w chlorkach hemato-onkologicznych.  
 
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: 2018-04-30, godzina: 09:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2018-05-08, godzina: 09:00  
 


