Ogłoszenie nr 500043361-N-2017 z dnia 13-10-2017 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591406-N-2017
Data: 21.09.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28888600000, ul. ul.
Rybacka 1, 70204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 48 00 700, e-mail
dzppum@pum.edu.pl, faks 91 48 00 769.
Adres strony internetowej (url): https://www.pum.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego – dokumenty przedmiotowe), Wykonawca – w sytuacji, gdy jego
oferta zostanie najwyżej oceniona – zostanie wezwany przez Zamawiającego do przedłożenia: 6)
Wykazu dokumentów potwierdzających wydajność materiału – wypełniony Załącznik nr III B do SIWZ;
7) Dla każdego z dostarczanych produktów – raportów z wykonywanych testów potwierdzających
wydajność materiału w oparciu o normy wskazane w punkcie 9.4 Części III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, lub normy do nich równoważne albo oświadczenie o którym mowa w punkcie 8; 8) Jeżeli
testy wydajności dla materiału eksploatacyjnego nie są wykonywane – należy złożyć oświadczenie
według wzoru stanowiącego Załącznik nr III C do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego – dokumenty przedmiotowe), Wykonawca – w sytuacji, gdy jego
oferta zostanie najwyżej oceniona – zostanie wezwany przez Zamawiającego do przedłożenia: 6)
Wykazu dokumentów potwierdzających wydajność materiału – wypełniony Załącznik nr III B do SIWZ;
7) Dla każdego z dostarczanych produktów – raportów z wykonywanych testów potwierdzających
wydajność materiału w oparciu o normy wskazane w punkcie 9.3 Części III SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, lub normy do nich równoważne albo oświadczenie o którym mowa w punkcie 8; 8) Jeżeli
testy wydajności dla materiału eksploatacyjnego nie są wykonywane – należy złożyć oświadczenie
według wzoru stanowiącego Załącznik nr III C do SIWZ; 9) kopii certyfikatu lub zaświadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości wystawionego dla producenta materiałów eksploatacyjnych
potwierdzającego odpowiednie stosowanie środków zapewnienia jakości w procesie produkcji
materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą ISO 9001:2000, lub równoważną wskazaną w punkcie

9.1.a Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (nie dotyczy materiałów oryginalnych); 10) kopii
certyfikatu lub zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wystawionego dla
producenta materiałów eksploatacyjnych potwierdzającego odpowiednie stosowanie środków
zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001, lub równoważną wskazaną w punkcie 9.1.b
Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (nie dotyczy materiałów oryginalnych).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-10-18, godzina: 10:00

