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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131162-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Proszowice: Odczynniki laboratoryjne
2014/S 076-131162

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul.
Kopernika 13, Osoba do kontaktów: Marianna Maj, Proszowice32-100, POLSKA.

Tel.:  +48 123865214. Faks:  +48 123865258. E-mail: dzp.zoz@poczta.fm

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.4.2014, 2014/S 73-125570)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33696500, 33696100, 33124131, 33141000
Odczynniki laboratoryjne
Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
Paski odczynnikowe
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
5.Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom.
W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom,
należy przedłożyć :
a) Deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro).
b) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z
art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - ( dotyczy
wyrobów medycznych.) -w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
c) Certyfikat CE Jednostki Notyfikującej (dotyczy wyrobów medycznych kwalifikowanych do wykazu A lub B
oraz dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.).
d) Aktualne ulotki w j. Polskim.
e) Karty charakterystyki oferowanych odczynników.
f) Certyfikat WE wraz z opinią Jednostki Konsultacyjnej - Pakiet III i IV.
g) Świadectwa Kontroli Jakości dla wszystkich wymaganych odczynników z wykazu A i B objętych SIWZ -Pakiet III i IV.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
5. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom.
W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom, należy
przedłożyć:
a) Deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro);
b) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 ustawy
o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010 r.) – ( dotyczy wyrobów medycznych.)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131162-2014:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125570-2014:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S76
17/04/2014
131162-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

2/2

17/04/2014 S76
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/2

– w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i
stosowania;
c) Certyfikat CE Jednostki Notyfikującej (dotyczy wyrobów medycznych kwalifikowanych do wykazu A lub B oraz dotyczy
klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.);
d) Aktualne ulotki w j. polskim;
e) Karty charakterystyki oferowanych odczynników;
f) Certyfikat WE wraz z opinią Jednostki Konsultacyjnej – Pakiet III i IV;
g) Świadectwa Kontroli Jakości dla wszystkich wymaganych odczynników z wykazu A i B objętych SIWZ – Pakiet III i IV;
h) Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzowanej sprzedaży i dystrybucji przedmiotu zamówienia na terenie Polski
– Pakiet III;
i) Tabela antygenów krwinek czerwonych – Pakiet III;
j) Próbki po 5 szt. do każdej pozycji – Pakiet VI.


