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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 539375-N-2018  
Data: 03/04/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer 
identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana Aleksandrowicza  5, 26617   Radom, woj. 
mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, e-mail dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 
3451043.  
Adres strony internetowej (url): www.wss.com.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 6)  
W ogłoszeniu jest: Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do 
obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2017r., poz. 211 z późn. zm.), a w szczególn ości: - spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone 
w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w 
szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów, - 
wystawiono dla nich deklarację zgodności, - oznakowano je znakiem zgodności CE. Aktualne przez 
okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą. Wykonawca musi czytelnie 
oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. Część 1 poz. „ 1”). 
Katalogi l ub opisy techniczne w języku polskim – zawierających wszystkie wymagane parametry 
opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane 
pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. Część 1 poz. „ 1”.  
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają 
dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.), a w szczególn ości: - spełniają tzw. wymagania 
zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa 
wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i 
oznakowania tych wyrobów, - wystawiono dla nich deklarację zgodności, - oznakowano je znakiem 
zgodności CE. Aktualne przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą. 
Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu 
(np. Część 1 poz. „ 1”). Katalogi l ub opisy techniczne w języku polskim – zawierających wszystkie 
wymagane parametry opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi czytelnie oznakować w 
katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu, np. Część 1 poz. „ 1”. Dla części 
2 dla pozycji 1 i 3 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 
producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z materiałów odpowiadającym stosownym 
normom dla implantów chirurgicznych oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka 
dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-11, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-12, godzina: 10:00,  
 


