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MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora immunochemicznego wraz z materiałami
zużywalnymi i odczynnikami w systemie zamkniętym na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w
kamiennej Górze Sp. z o. o. sprawa nr 3/2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) zawiadamia się, że w postępowaniu nr 3/2015 na dzierżawę analizatora
immunochemicznego wraz z dostawą reagentów na potrzeby PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
wprowadza się następujące modyfikacje:
Zapisu § 20 umowy, który otrzymuje brzmienie: ”Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca
dostarczy karty charakterystyki w wersji papierowej oraz deklaracje CE. W przypadku zmiany przepisów
dotyczących obrotu substancjami niebezpiecznymi lub preparatami niebezpiecznymi Wykonawca ma obowiązek
poinformować, ustanowić, prowadzić i aktualizować na bieżąco spis posiadanych substancji niebezpiecznych
lub preparatów (kart charakterystyki) i wprowadzać zamienniki produktów będących przedmiotem umowy.”
Ulega zmianie zapis § 23 umowy, na: ”Wykonawca winien realizować warunki graniczne podane w
dokumencie nr 5 zał do siwz – warunki graniczne, w tym min. zobowiązany jest do konsultacji z firmą
KAMSOFT w celu zintegrowania aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym laboratorium KSSOLAB.
Nowy poprawiony druk umowy w zał do niniejszego pisma.
Ulega zmianie zapis siwz, str. 3
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. Termin dostawy urządzenia do dnia 17.07.2015r.
Ulega zmianie zapis. Siwz, str. 5 pkt. 9.13.4 , na: 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

Zamawiający dołącza nowy poprawiony formularz oferty przetargowej, po zmianie w pkt. 2.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych
075/744-90-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

