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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51099686100000, ul. ul. Baranki  
24, 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 621 96 50, e-mail 
zaopatrzenie-pm@elk.com.pl, faks 087 621 96 33. 
Adres strony internetowej (url): www.promedica.elk.com.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
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 systemu zamkniętego do pobierania krwi z mikrometodą 
i elementami uzupełniającymi , o wartości brutto nie mniejszej niż: 100.000,00 zł (słownie:sto 
tysięcy złotych 00/100 ) wraz z referencjami. 
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 systemu zamkniętego do 
pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi , o wartości brutto nie mniejszej niż: 
100.000,00 zł (słownie:sto tysięcy złotych 00/100 ) wraz z referencjami. 1) Katalogi lub ich strony 
w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty 
produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt itp.). 2) Wykonawca spełni warunek 
jeżeli oświadczy: 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 2019 r., poz. 175 z późn.
zm.) oraz katalogi, karty produktu, ulotki producenta, poświadczające skład, dane identyfikacyjne 
produkt itp. 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: 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 
systemu zamkniętego do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi , o wartości 
brutto nie mniejszej niż:100.000,00 zł (słownie:sto tysięcy złotych 00/100 )wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 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 7 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. 
W ogłoszeniu powinno być: 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 
systemu zamkniętego do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi , o wartości 
brutto nie mniejszej niż:100.000,00 zł (słownie:sto tysięcy złotych 00/100 )wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 6 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 7 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.1) 
Katalogi w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta 
lub karty produktu poświadczające opis przedmiotu zamówienia i identyfikujące produkt itp.). 2) 
Wykonawca spełni warunek jeżeli oświadczy: 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 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz katalogi, karty produktu, ulotki producenta, 
poświadczające skład, dane identyfikacyjne produkt itp. Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń 
(świadectw). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III.5 
Punkt: 1 
W ogłoszeniu jest: 2) Wykonawca spełni warunek jeżeli oświadczy: 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 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz katalogi, karty produktu, ulotki 
producenta, poświadczające skład, dane identyfikacyjne produkt itp. Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń 
(świadectw). 
W ogłoszeniu powinno być: - 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 7 
W ogłoszeniu jest: Katalogi w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki 
informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające opis przedmiotu zamówienia 
i identyfikujące produkt itp.). 
W ogłoszeniu powinno być: Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: IV.6 
Punkt: 2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-03, godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-05, godzina 10:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.2 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie dokonuje opisu przedmiotu 
zamówienia. 


