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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.1 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie dokonuje opisu zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży 
Oświadczenie - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy 
dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej 
przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) 
zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 175 z późn. 
zm.). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność 
z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6 
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz dostaw wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, co najmniej 1 dostawy jałowych pakietów zabiegowych lub artykułów 
sterylizacyjnych lub opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran (w zależności od 
Pakietu do którego Wykonawca przystępuje). 
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz dostaw 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy jałowych pakietów zabiegowych 
lub artykułów sterylizacyjnych lub opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran 
(w zależności od Pakietu do którego Wykonawca przystępuje), wraz z podaniem jego wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ, na rzecz,których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z 
zał. nr 8 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 



II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 5.1 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedłoży Oświadczenie - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania 
umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności 
wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli 
dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 
175 z późn. zm.). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw). 


