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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 1632107400000, ul. ul.
Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, email centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (url): www.lpr.com.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.6)
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego: 1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia świadectwo
dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię o wyrobie medycznym lub Certyfikatu
zgodności dla urządzenia medycznego wydanego przez jednostkę notyfikowaną w celu
oznaczenia znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.); Powyższy zapis dotyczy: - pozycji nr 1-7 załącznika nr 2A
do SIWZ (zadanie nr 1); - pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 32 załącznika nr 2B do SIWZ (zadanie nr
2). 2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające,
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że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym –
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji zgodności WE zaoferowanego produktu
z wymienionym w SIWZ urządzeniem medycznym, w którym dany produkt będzie
zainstalowany; Powyższy zapis dotyczy pozycji nr 1-7 załącznika nr 2A do SIWZ (zadanie nr 1).
W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie, że zaproponowane przez Wykonawcę akcesoria
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć po jednym opakowaniu/sztuce próbki każdego z akcesoriów określonych w
załączniku nr 2A do SIWZ (zadanie nr 1). 1) Zamawiający sprawdzi każdą z dostarczonych
próbek akcesoriów pod względem kompatybilności z urządzeniem wymienionym w SIWZ oraz
akcesoriami będącymi w użytkowaniu Zamawiającego, przez podłączenie i ocenę: a. systemu
połączeń: jakiekolwiek trudności w podłączeniu i/lub odłączeniu dostarczonych próbek
akcesoriów pomiędzy urządzeniem wymienionym w SIWZ oraz akcesoriami będącymi w
użytkowaniu Zamawiającego w szczególności możliwość przypadkowego rozłączenia (brak
odpowiedniego zabezpieczenia) skutkować będą uznaniem próbki za niespełniającą warunków
określonych w SIWZ, b. prawidłowego działania: jakiekolwiek oznaki negatywnego
oddziaływania próbek akcesoriów na urządzenie oraz akcesoria użytkowane w szczególności:
brak lub zanikanie krzywej SpO2 na wyświetlaczu, komunikat „czujnik nieznany” na
wyświetlaczu, brak lub zanikanie promienia podczerwieni w czujniku, nieprawidłowe działanie
pozostałych modułów urządzenia (CO2, NIBP, IBP, EKG) skutkować będą uznaniem próbki za
niespełniającą warunków określonych w SIWZ. 2) Zaświadczenie niezależnego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane akcesoria odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia deklaracji zgodności WE dla zaoferowanych akcesoriów. Powyższy zapis dotyczy
pozycji nr 1-7 załącznika nr 2A do SIWZ (zadanie nr 1).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-07-17, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-07-24, godzina: 12:30
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