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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 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
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: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie 
dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020", 
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., których szczegółowy opis i ilości zostały 
przedstawione w załącznikach od Załącznika nr 1 (1) do Załącznika nr 1 (20) do SIWZ – tj. 
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia – 
znak sprawy 2821/2020. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego jest dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie 
dostępności i jakości usług medycznych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020., 
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., których szczegółowy opis i ilości zostały 
przedstawione (opisane) w Załącznikach: 1) Załącznik nr 1(1) do SIWZ – tj. Formularz 
Asortymentowo-Cenowy – Aparat przewoźny RTG 2) Załącznik nr 1(2) do SIWZ – tj. Formularz 
Asortymentowo-Cenowy – Inkubator typ II 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6) 
W ogłoszeniu jest: 1) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego 
produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład oraz inne dane 
identyfikujące produkt np. stężenia robocze, pH, przeznaczenie itp.) 2) Oświadczenie własne a w 
przypadku żądania Zamawiającego poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń 
(świadectw), 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 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 



186). Jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z 
dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności
i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego 
oświadczenia. 
W ogłoszeniu powinno być: 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) Oświadczenie własne a w przypadku żądania Zamawiającego 
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw), 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 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Jeżeli przedmiot 
zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami 
europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega
żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia. 


