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Ogłoszenie nr 540404214-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.

Toszek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 771234-N-2020 

Data: 23/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul. Gliwicka  5, 44-180  Toszek, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). b) Certyfikat CE lub równoważny. Jako równoważny

Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach

właściwościami. c) Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie typu,

producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim 

W ogłoszeniu powinno być: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). b) Certyfikat CE lub równoważny. Jako równoważny

Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach

właściwościami. W przypadku braku takiego certyfikatu w zakresie pakietów X i XI Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o braku

wymogu certyfikatu CE dla danego pakietu c) Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia w zakresie typu, producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 21.01.2021 godzina 09:00; 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 27.01.2021 godzina 09:00; 
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