
Numer sprawy: DSUiZP 252/MT/ 38 /2018.                                                                                 Końskie 2019-05-06. 
 

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. 
Wołoska 9, 02-583 Warszawa 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  w tym:  Aparat ekg z 12 od 
prowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, Centrala monitorująca na 6 stanowisk szt.1, 
Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań 
przezprzełykowych szt.1, , Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do 
wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym szt.1  
– wg  zadań od 1 do 4.   

WEZWANIE  
DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

DOTYCZY ZADANIA NR 2  tj. Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań 
przezprzełykowych szt.1, 

 
           Na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  w związku z dokonaną oceną ofert wzywam do złożenia w wyznaczonym terminie, 
aktualnych na dzień złożenia, wymienionych poniżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
3) brak podstaw wykluczenia 
 
- wymienionych w  SIWZ Rozdział  VII  
punkt 2. podpunkt od 1 do 9  
punkt 3.   
punkt 4.  
punkt 5. podpunkt 1 
punkt 9. podpunkt 1- 2  
punkt 9. podpunkt 3 tj. 
Foldery ( materiały informacyjne)  zaproponowanego sprzętu  z parametrami technicznymi (w języku 
polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne - 
określone w załączniku do SIWZ nr 5, wraz  z  dokumentami  wymienionymi w tym załączniku. 
 

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć (zakreślić) fragmenty tekstu 
potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  
załącznika SIWZ nr 5 , w której Zamawiający opisał wymóg ). 
 

 
Wymienione dokumenty / oświadczenia należy złożyć/przesłać za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie w terminie do dnia 2019-05-16 godz. 15:00  
dopiskiem  ”Uzupełnienie Przetarg „ 
 
 Sporządził: Tomasz Milcarz                                                                                     Końskie. 2019-05-06 
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