
Ogłoszenie nr 540217474-N-2019 z dnia 11-10-2019 r. 

Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 604615-N-2019 

Data: 02/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w 

Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46, 44-200  

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, 

faks 324 291 225. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital.rybnik.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Dla 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć 

następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru 

dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2.1; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.3 na wezwanie 

zamawiającego: – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 2. Dla potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - dołączyć następujące 

oświadczenia: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2.2 (jeśli dotyczy – w przypadku, gdy 

oferta obejmuje produkt leczniczy, a wykonawca winien posiadać zezwolenie); 2.2. na wezwanie 

zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) Zamawiający 

nie wymaga dokumentów na wezwanie. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć 

oświadczenie, że Wykonawca dla zaoferowanego asortymentu opisanego w załączniku 1.1. do 

specyfikacji w zakresie przez siebie wymaganym: a) posiada karty charakterystyki 

zaoferowanych preparatów; b) posiada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) w zakresie składu, 

właściwości, cech – w postaci katalogów, ulotek, etykiet handlowych; c) posiada karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 

preparat niebezpieczny; d) posiada deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do 

Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i 

używania lub potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o 

Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 

ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach 

biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm. – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 

preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy; e) posiada 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – w przypadku, gdy 

wykonawca zaoferuje produkt leczniczy. Oświadczenia do wypełnienia przez wykonawcę 

zakresu zaoferowanego asortymentu zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 

do SIWZ. 3.2 na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona) – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 

W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. 

Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć 

następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru 

dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2.1; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
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stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.3 na wezwanie 

zamawiającego: – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 2. Dla potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - dołączyć następujące 

oświadczenia: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2.2 (jeśli dotyczy – w przypadku, gdy 

oferta obejmuje produkt leczniczy, a wykonawca winien posiadać zezwolenie); 2.2. na wezwanie 

zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) Zamawiający 

nie wymaga dokumentów na wezwanie. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć 

oświadczenie, że Wykonawca dla zaoferowanego asortymentu opisanego w załączniku 1.1. do 

specyfikacji w zakresie przez siebie wymaganym: a) posiada karty charakterystyki 

zaoferowanych preparatów; b) posiada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) w zakresie składu, 

właściwości, cech – w postaci katalogów, ulotek, etykiet handlowych; c) posiada karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 

preparat niebezpieczny; d) posiada deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do 

Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i 

używania lub potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o 

Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 

ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach 

biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm. – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 

preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy; e) posiada 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – w przypadku, gdy 

wykonawca zaoferuje produkt leczniczy. Oświadczenia do wypełnienia przez wykonawcę 

zakresu zaoferowanego asortymentu zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 

do SIWZ. 3.2 na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została 
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najwyżej oceniona) – Zamawiający wymaga przedłożenia wyników badań potwierdzających 

deklarowane spektrum (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 poz.1-3), – Zamawiający wymaga 

przedłożenia wyników badań potwierdzających zgodność z normą EN PN, wg formularza 

cenowego stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji w zakresie pakietu nr 5 (dotyczy 

pakietu nr 5). Zgodnie z zapisami umowy, wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy w 

formie elektronicznej - na płycie CD karty charakterystyki zaoferowanych preparatów, karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje 

preparat niebezpieczny; deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do Rejestru 

Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używania lub 

potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach 

wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 30 

marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 

biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 

175, poz. 1433 z późn. zm. – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat zakwalifikowany 

jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy. 
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