
Modyfikacja Nr 1 z dnia 14.10.2019r.

Załącznik numer 8 do SIWZ 

na„dostawę gazów medycznych i technicznych
wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” 

Znak sprawy: 4143 / 2019 

Oświadczenie
Wykonawcy o przedmiocie zamówienia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  „Dostawę gazów  medycznych
i technicznych wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”
Znak sprawy: 4143 / 2019 ,

oświadczamy, że:*

1) Posiadamy i będziemy posiadać 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 ze zm.).
Zobowiązujemy  się  na  każde  żądanie  Zamawiającego  (również  w  trakcie  realizacji  umowy)
przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw)

2) Przedmiot zamówienia nie jest kwalifikowany jako produkt leczniczy ani wyrób medyczny

3) Posiadamy  pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  produktów  leczniczych  lub  Świadectwo
Rejestracji  (łącznie  z  Charakterystyką  Produktu  Leczniczego)  zgodnie  z  Ustawą  Prawo
Farmaceutyczne  z  dnia  06.09.2001  r.  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  499  ze  zm.).
Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić poświadczone za  zgodność
z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu.

4) Wszystkie  zaoferowane  gazy  medyczne  będące  produktem  leczniczym  posiadają  ważną
charakterystykę produktu leczniczego oraz że gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne
zawierają kratę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.

5) Spełniamy wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)
oraz  dystrybuujemy  gazy  medyczne  w  zbiornikach  ciśnieniowych  podlegających
systematycznym kontrolom UDT, posiadamy odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (GMP),  przestrzegamy  zasady  Dobrej  Praktyki
Dystrybucyjnej  (GDP),  przestrzegamy  odpowiednich  przepisów,  które  dotyczą  bezpiecznego
transportu butli (w tym także spełnienia wymogi  Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli
temperatury w transporcie).

6) (Pakiet 4) Pracownik, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi
systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O)
posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym
certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.

7) (Pakiet 4) Wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu
medycznego  tlenu  i  podtlenku  azotu  (50%  O2  i  50%  N2O),  tj.  (zawór
dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne od BPA.

(pieczęć Wykonawcy)



8) (Pakiet 4) Możliwe jest podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%)
do  6  godzin  bez  konieczności  kontrolowania  morfologii  krwi.  Wykonawca  zobowiązuje  się
dostarczać charakterystykę produktu leczniczego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 

* niewłaściwe skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………..........………………………

(podpis)


