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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach 

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 
 
 

Katowice, dn. 09.08.2021r. 
 

 ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
                                
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę implantów laryngologicznych.   Nr sprawy : ZP-21-066UN 
 
 
                     Działając zgodnie z art.137 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 października 
2019 r. z późn. zm.), Zamawiający koryguje treść SWZ w następującym zakresie: 
 

1. ROZDZIAŁ II pkt 2 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych  

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: 
 

Było:  

a) katalog lub folder lub ulotka lub karta katalogowa lub dokumentacja techniczna w języku polskim.                    
Z dołączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymogi określone w SWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach wymaganego parametru 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Dopiski, uzupełnienia odręczne nie będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego przy ocenie ofert.  

b) deklaracja zgodności zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745  
z 05.04.2017r.  

c) certyfikat zgodności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745  
z 05.04.2017r.  

d) Powiadomienie/Zgłoszenie lub Wpis  do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający,  
że oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest dopuszczony  
do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą  
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.)  
 

Po korekcie jest:  

a) Opisy, foldery, katalogi, ulotki lub dokumentacja techniczna w języku polskim potwierdzające 
wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi 
jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ.  

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił Formularz Zgłoszenia lub powiadomienia do Rejestru 
Wyrobów Medycznych potwierdzający, że oferowany przedmiot jest sklasyfikowany jako wyrób 
medyczny i jest dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  

 
W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA WYROBU MEDYCZNEGO DOTYCZĄCEGO KLASY Is, Im, Ir, IIa, IIb, III 
WYROBÓW MEDYCZNYCH  ZAMAWIAJĄCY WYMAGA: 
 

a) Deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawioną przez producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela, poświadczającą zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 
czerwca 1993r., lub deklarację zgodności, wystawioną przez producenta lub upoważnionego 
przedstawiciela producenta, poświadczającą zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami 
rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. 

b) Certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r., dla wyrobów medycznych objętych okresem przejściowym lub 
wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.  

c) Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych poziomach 
opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów medycznych do 
implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. 
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UWAGA! Zamawiający przypomina, że brak dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych 
spowoduje odrzucenie złożonej oferty.  

 

2. ROZDZIAŁ III pkt 6 ppkt 2 Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Było:  

Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Po korekcie jest:  

Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego. 
 

3. Załącznik Nr 8 do SWZ – umowa  
 
Było: 

§ 2 
Warunki dostawy 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z 
dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) oraz z 
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości 
leku.  

4. Termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy z krótszym 
terminem ważności mogą być dopuszczony tylko w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na 
nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  
6. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez 

Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we 
wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego. 

9. W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatu CE na asortyment z umowy Wykonawca zobowiązany  
jest do dostarczenia nowego certyfikatu CE na ten sam asortyment. 

 
Po korekcie jest:  

§ 2 
Warunki dostawy 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z 
dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) oraz z 
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego 
przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości 
produktu leczniczego.  

4. Termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy z krótszym 
terminem ważności mogą być dopuszczony tylko w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na 
nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  
6. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
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7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez 

Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we 
wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego. 

9. W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatu CE na asortyment z umowy Wykonawca zobowiązany  
jest do dostarczenia nowego certyfikatu CE na ten sam asortyment. 

10. Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych 
poziomach opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów 
medycznych do implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 
5 kwietnia 2017r. 

11. Zamawiający wymaga dostarczenia karty implantu wraz z niezbędnymi informacjami dla pacjenta 
zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w języku polskim dla 
wyrobów medycznych przeznaczonych do implantacji. Wersja polska powinna zostać opracowana 
przez producenta lub wyjątkowo przez dystrybutora lub importera na podstawie specjalnego trybu 
określonego w art. 16 rozporządzenia nr 20o17/745 z dnia 5 kwietnia 2017r.  

12. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności każdorazowo w dniu dostawy wyrobu 
medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy 
apteka.wyrobymedycznepskm.katowice.pl. 

 

Powyższe zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego 

postępowania. 
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