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Jarocin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 590655-N-2020  

Data: 29/09/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

30141560400000, ul. Szpitalna  1, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 

62 33 22 350, e-mail przetargi@szpitaljarocin.pl, faks 62 33 22 359.  

Adres strony internetowej (url): www.szpitaljarocin.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: VI  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-10-13, godzina: 10:00,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 2  

W ogłoszeniu jest: 1)Dla wyrobów medycznych wymaga się dostarczenia w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę lub osobę upoważnioną certyfikatu CE z 

deklaracją zgodności oraz wpisu, zgłoszenia lub powiadomienia do rejestru wyrobów 

medycznych - dotyczy pakietu 1-29 : Zamawiający wymaga złożenia wymienionych 

dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Dla wyrobów nie będących 

wyrobem medycznym należy dołączyć stosowne oświadczenie. 2) Próbki oferowanego 

asortymentu - po minimum jednym egzemplarzu z każdej pozycji określonej w danym 

pakiecie – dotyczy pakietu 1-30 Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą Wykonawcy podać 

numer pakietu oraz numer pozycji (l.p.) której dotyczy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1)Dla wyrobów medycznych wymaga się dostarczenia w formie 

kopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę lub osobę upoważnioną certyfikatu CE z 

deklaracją zgodności oraz wpisu, zgłoszenia lub powiadomienia do rejestru wyrobów 

medycznych - dotyczy pakietu 1-29 : Zamawiający wymaga złożenia wymienionych 

dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Dla wyrobów nie będących 

wyrobem medycznym należy dołączyć stosowne oświadczenie. 2) Próbki oferowanego 

asortymentu - po minimum jednym egzemplarzu z każdej pozycji określonej w danym 

pakiecie – dotyczy pakietów 1-15 i 17-30 . Dla pakietu 16 dopuszczamy dostarczenie próbki 

tylko w jednym rozmiarze – dla jednej pozycji. Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą 

Wykonawcy podać numer pakietu oraz numer pozycji (l.p.) której dotyczy.  

 


