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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: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć: 2.1 Katalogi lub foldery lub karty 
katalogowe lub opisy techniczne lub ulotki firmowe producenta w języku polskim. W dołączonych 
dokumentach należy zaznaczyć jak największa ilość wymaganych w załączniku do SIWZ wymaganych 
parametrów. Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego przy ocenie ofert - dotyczy wszystkich pakietów. 2.2 Wpisu lub Formularza głoszenia 
lub Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczających oferowany przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oferowanego przedmiotu 
zamówienia - dotyczy wszystkich pakietów. 2.3 Cetyfikat CE - dot. Pakietu nr 2. W przypadku 
zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach dodatkowo punktowanych do oferty należy 
dołączyć dokument producenta potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia ten parametr – dot. 
Pakiet nr 1.  
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego na wezwanie należy złożyć: 2.1 Katalogi lub foldery lub karty 
katalogowe lub opisy techniczne lub ulotki firmowe producenta w języku polskim. W dołączonych 
dokumentach należy zaznaczyć jak największa ilość wymaganych w załączniku do SIWZ wymaganych 
parametrów. Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego przy ocenie ofert - dotyczy wszystkich pakietów. 2.2 Wpisu lub Formularza głoszenia 
lub Powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczających oferowany przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oferowanego przedmiotu 
zamówienia - dotyczy wszystkich pakietów. 2.3 Cetyfikat CE - dot. Pakietu nr 2. W przypadku 
zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach dodatkowo punktowanych do oferty należy 
dołączyć dokument producenta potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia ten parametr – dot. 
Pakiet nr 1. 2.4 Dokument potwierdzający skuteczność terapeutyczną oferowanego przedmioty 
zamówienia - dot. Pakiet nr 2.  

 


