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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290344-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamienna Góra: Różne produkty lecznicze
2015/S 158-290344
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, Osoba
do kontaktów: mgr Ewelina Wincza – kierownik ds. zamówień, Kamienna Góra 58-400,
POLSKA. Tel.: +48 757449033. Faks: +48 757443103. E-mail: ewelinawincza@pcz.org.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.7.2015, 2015/S 134-247214)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33690000, 33600000
Różne produkty lecznicze
Produkty farmaceutyczne
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
(...)
w przypadku, gdy oferowany towar jest wyrobem medycznym należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające
dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj.:
1) deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta (dotyczy wszystkich klas
wyrobów medycznych);
2) certyfikat CE j. notyfikowanej,
3) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do
obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) oraz złożyć
oświadczenie, iż oferowany towar posiada dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o
wyrobach medycznych – Dokument nr 3
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.8.2015 (10:00)
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
(...)
W przypadku, gdy oferowany towar jest wyrobem medycznym należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające
dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj.:
— deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE j. notyfikowanej i wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i
podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z 20.5.2010 o
wyrobach medycznych oraz złożyć oświadczenie, iż oferowany towar posiada dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą
z 20.5.2010 o wyrobach medycznych – dokument nr 3.
(...)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.8.2015
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