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P O W I A D O M I E N I E 
o zmianach  SIWZ 

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg 
nieograniczony, na: 

Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych i ginekologicznych 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Sukcesywne dostawy siatek 

chirurgicznych i ginekologicznych, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

Zmianie ulega treść pkt. 8.5 ppkt.2 SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały, to jest: 

1. Karty katalogowe/karty techniczne/ulotki producenta, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę, potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ. 

2. Dla Grupy nr 2 - 1 op. jednostkowe  oraz fotografia opakowania zbiorczego lub karta 
techniczna zawierająca szczegółowy opis opakowania zbiorczego w celu wykazania posiadania 
podwójnego opakowania sterylnego - jeśli dotyczy 

2 Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, to jest: 

Certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikującą lub deklaracja zgodności WE 
wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich 
klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. tej ustawy. 

3 Dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, to jest: 
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1. Dokument potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; 

2. Dla wyrobów medycznych, nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu 
zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium. 

4 Wyniki badań klinicznych, to jest: 

1. Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, minimum 1 
opublikowanego badania klinicznego z użyciem zaoferowanej siatki w zadaniu nr 1 - o ile 
dotyczy. 

 

Zamawiający 


