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Ogłoszenie nr 540128133-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559068-N-2020
Data: 10/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 677 52 77, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wszp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
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W ogłoszeniu jest: 1. Deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – do obrotu i używania mogą być
wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE (Dz. U. z 2019 poz. 175) – dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które
składana jest oferta – w przypadkach wymaganych prawem – w przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny
należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie 2. Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych każdego asortymentu
sklasyfikowanego jako wyrób medyczny – w zadaniach, na które wykonawca składa ofertę – w przypadkach wymaganych prawem.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – do obrotu i używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE (Dz. U. z 2019 poz. 175) – dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na
które składana jest oferta – w przypadkach wymaganych prawem – w przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny
należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie 2. Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych każdego asortymentu
sklasyfikowanego jako wyrób medyczny – w zadaniach, na które wykonawca składa ofertę – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w
przypadku, jeżeli asortyment nie posiada zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych należy dołączyć do oferty stosowne
oświadczenie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-20, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-21, godzina: 11:00
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