Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78779-2015 z dnia 2015-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamienna Góra
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego wraz
z materiałami zużywalnymi (system zamknięty) na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej
Górze Sp.z o.o na okres 36...
Termin składania ofert: 2015-06-11

Numer ogłoszenia: 85385 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78779 - 2015 data 29.05.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400
Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
• W ogłoszeniu jest: w przypadku odczynników (reagentów), które zawierają
substancję niebezpieczną i podlegają przepisom ustawy z dnia 11.01.2001 o
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001.11.84 z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu z dnia 03.07.02 w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2002.140.1171 z późn. zm.)
Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz odczynników zawierających substancje
niebezpieczne bądź karty charakterystyk w formie oryginału/ kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w wersji papierowej lub
elektronicznej (płyta CD) na oferowane towary (odczynniki) w rozumieniu wyżej
przytoczonych przepisów dokument 8.
• W ogłoszeniu powinno być: w przypadku oferowanych odczynników (reagentów),

które zawierają substancję niebezpieczną i podlegają przepisom ustawy z dnia 25
lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz.

322) ze zmn., Rozporządzeniu (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1488/94,jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE czy Rozporządzeniu KOMISJI
(UE) NR 453/2010z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)Wykonawca
winien dołączyć do oferty wykaz odczynników zawierających substancje
niebezpieczne bądź karty charakterystyk w formie oryginału/ kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w wersji papierowej lub
elektronicznej (płyta CD) na oferowane towary (odczynniki) w rozumieniu wyżej
przytoczonych przepisów dokument 8.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu 2015-06-11
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-06-11 (numer ogłoszenia
85385). Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na
biuletynzp@uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych.

