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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2/2011
dotyczy: dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu,  działając  na  podstawie  art.  38  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2010r  Nr 113 poz.  759 z późniejszymi zmianami),  Zamawiający 
SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W SIWZ w rozdz. III. WYMAGANIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt. 5 było:
'Wszystkie wymienione w formularzach cenowych wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach  medycznych 
z dnia 20 czerwca 2010r. i posiadać oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą."  

Dnia  14.06.2011r.  SIWZ w rozdz.  III.  WYMAGANIA  I  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, 
w pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wszystkie wymienione w formularzach cenowych wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 
na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach  medycznych 
z dnia 20 maja 2010r. i posiadać oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą."

W SIWZ w rozdz. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA SKŁADANYCH 
DOKUMENTÓW, w pkt. 11 było:

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny” 
Sprawa, znak:  SPZOZ.V.ZP-3520/5/2011

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
22.06.2011r. godz. 11.00

Dnia 14.06.2011r. SIWZ w rozdz. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA 
SKŁADANYCH DOKUMENTÓW, w pkt. 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny” 
Sprawa, znak:  SPZOZ.V.ZP-3520/5/2011

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
28.06.2011r. godz. 11.00
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