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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 51180-2014 z dnia 2014-02-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 

Przedmiotem zamówienia są dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i ilościach określonych 

szczegółowo na formularzach cenowych - Zadania od nr 1 do nr 5. 

Termin składania ofert: 2014-02-24  

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 56832 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51180 - 2014 data 13.02.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. 

lubelskie, tel. 83 3552113, fax. 83 3552113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

 W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. 

Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

specyfikacji wraz z wypełnionymi formularzami cenowymi wg. załącznika nr 2. 2. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do siwz. 3. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego, 

należy dołączyć charakterystykę produktu leczniczego zatwierdzoną przez Ministra 

Zdrowia. 4. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego/preparatu biobójczego, 

należy dołączyć: dokumenty potwierdzające parametry które zostały opisane w zał. nr 

2, parametry użytkowe, np: instrukcje stosowania, ulotki informacyjne, foldery z 

zaznaczeniem, której pozycji dokumentu dotyczą. 5. Dla środków dezynfekcyjnych 

zakwalifikowanych jako wyroby kosmetyczne należy dołączyć dokumenty 

dopuszczające do obrotu określone w ustawie z dnia 30.01.2001 r. o kosmetykach 

(t.j.Dz.U.2013.475) 6. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spektrum 

działania określonego w opisie przedmiotu zamówienia (dokumenty na zgodność z 

Normami Europejskimi lub Normami Polskimi lub alternatywne badania 

zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, badania PZH, wyniki badań wykonane przez 

akredytowane laboratoria z krajów UE - notyfikacja, certyfikat jakości ISO) z 

zaznaczeniem której pozycji dokumenty dotyczą. 7. Do oferty oraz do pierwszej 

dostawy i każdorazowo w przypadku zmian, należy dołączyć wydaną przez 

producenta aktualną kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego do oferowanego 

preparatu dezynfekcyjnego (o ile dotyczy). 8. Dotyczy zadania nr 4 pozycji 3 i 4 - 

należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość zastosowania preparatów 

dezynfekcyjnych do przedmiotów w kontakcie z żywnością. 

 W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 

III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
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specyfikacji wraz z wypełnionymi formularzami cenowymi wg. załącznika nr 2. 2. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do siwz. 3. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego, 

należy dołączyć charakterystykę produktu leczniczego zatwierdzoną przez Ministra 

Zdrowia. 4. W przypadku zaoferowania wyrobu medycznego/preparatu biobójczego, 

należy dołączyć: dokumenty potwierdzające parametry które zostały opisane w zał. nr 

2, parametry użytkowe, np: instrukcje stosowania, ulotki informacyjne, foldery z 

zaznaczeniem, której pozycji dokumentu dotyczą. 5. Dla środków dezynfekcyjnych 

zakwalifikowanych jako wyroby kosmetyczne należy dołączyć dokumenty 

dopuszczające do obrotu określone w ustawie z dnia 30.01.2001 r. o kosmetykach 

(t.j.Dz.U.2013.475) 6. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spektrum 

działania określonego w opisie przedmiotu zamówienia (dokumenty na zgodność z 

Normami Europejskimi lub Normami Polskimi lub alternatywne badania 

zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, badania PZH, wyniki badań wykonane przez 

akredytowane laboratoria z krajów UE - notyfikacja, certyfikat jakości ISO) z 

zaznaczeniem której pozycji dokumenty dotyczą. 7. Do oferty oraz do pierwszej 

dostawy i każdorazowo w przypadku zmian, należy dołączyć wydaną przez 

producenta aktualną kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego do oferowanego 

preparatu dezynfekcyjnego (o ile dotyczy). 8. Dotyczy zadania nr 4 pozycji 3 i 4 - 

należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość zastosowania preparatów 

dezynfekcyjnych do przedmiotów w kontakcie z żywnością. 9. Dotyczy zadania nr 1 

pozycji 1, zadania nr 1 pozycji 7, zadania nr 3 pozycji 4 oraz zadania nr 4 pozycji 

1 - należy dołączyć pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub inną 

równoważną opinię kliniczną zezwalającą na stosowanie preparatu na oddziałach 

dziecięcych. 

Podpisał:  
     Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
        Opieki Zdrowotnej w  Parczewie  

                   mgr Janusz Hordejuk 
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