Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 394822-2014 z dnia 2014-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
zakup i dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego. Pakiet nr 1 - Obuwie
ochronne. Kod CPV 18830000-6. Pakiet nr 2 - Obuwie operacyjne. Kod CPV 18830000-6. Pakiet nr 3 Odzież ochronna. Kod CPV 35113400-3. ...
Termin składania ofert: 2014-12-11

Numer ogłoszenia: 10004 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 394822 - 2014 data 02.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów,
woj. podkarpackie, tel. 017 8664000, fax. 017 8664702.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).



W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania
zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz.679
ze zm) - dotyczy pakietu nr 2 i 4. 2. Materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego
przedmiotu zamówienia - w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymagań określonych
przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia. - dotyczy pakietów od 1
do 5. 3. W celu sprawdzenia zgodności oferowanych artykułów z opisem przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą następujących
próbek: - po jednej parze obuwia - dotyczy pakietu nr 1 i 2; - po jednej sztuce / wzorze - dotyczy
pakietu nr 4; Próbki należy opisać (oznaczyć) odnośnie którego pakietu i której pozycji dotyczą.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kolejnych próbek.
4. Deklaracja zgodności CE. - dot. pakietu nr 1, 2, 4 5. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca
gramaturę i skład chemiczny - dot. pakiet nr 4 6. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną
jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795. - dot.

pakietu nr 4 7. Instrukcja użytkowania - dot. pakietu nr 4 8. Karta techniczna tkaniny
potwierdzająca gramaturę, skład, wykurcz i temperaturę prania - dot. Pakietu nr 3.


W ogłoszeniu powinno być: 1. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i
używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr
107 poz.679 ze zm) - dotyczy pakietu nr 4. 2. Materiały informacyjne (opisy, katalogi)
oferowanego przedmiotu zamówienia - w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymagań
określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 6- Opis przedmiotu zamówienia. - dotyczy
pakietów od 1 do 5. 3. W celu sprawdzenia zgodności oferowanych artykułów z opisem
przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą
następujących próbek: - po jednej parze obuwia - dotyczy pakietu nr 1 i 2; - po jednej sztuce /
wzorze - dotyczy pakietu nr 4; - po jednej sztuce / wzorze - dotyczy pozycji 1, 4, 5, 6 ,7, 8 w
pakiecie nr 3; próbka wzoru haftu na skrawku materiału - zamiast na gotowym wyrobie - próbce.
Treść napisu: Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Próbki należy
opisać (oznaczyć) odnośnie którego pakietu i której pozycji dotyczą. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania kolejnych próbek. 4. Deklaracja
zgodności CE. - dot. pakietu nr 1, 2, 4. 5. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i
skład chemiczny - dot. pakiet nr 4. 6. Wyniki badań tkanin oraz gotowego wyrobu wykonane
przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą
PN-EN 13795 - dot. pakietu nr 4. 7. Instrukcja użytkowania - dot. pakietu nr 4. 8. Karta
techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę, skład, wykurcz i temperaturę prania - dot. Pakietu
nr 3.; 9. Dokument potwierdzający zgodność producenta wyrobów z PN-P-84525:1998
(deklaracja zgodności, certyfikat) - dotyczy pakietu nr 3.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Szpital Wojewódzki nr 2 m. Św. Jadwigi Królowej ul.
Lwowska 60 35-301 Rzeszów Sekretariat Dyrektora..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 21.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Szpital Wojewódzki nr 2 m. Św.
Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów Sekretariat Dyrektora..

