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Ogłoszenie nr 540211450-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Rybnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604756-N-2019 

Data: 02/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 29293600000000, ul. ul. Gliwicka  33,

44-201  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 

Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.8) 

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-11-29 

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-12-05 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.6) 

W ogłoszeniu jest: 1) opinia laboratoryjna potwierdzająca odporność powłoki pokrywającej materiał na przenikanie mikroorganizmów

(dotyczy łóżka z materacem); 2) pozytywne badanie na niepalność materiału lub raport z badań/opinia laboratoryjna braku przesiąkania krwi,

braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów

oraz materaca, w który tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa” (dotyczy łóżka z

materacem); 3) raport z badań/opinia laboratoryjna potwierdzający/a odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro lub

raportu z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzającego/j nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy (dotyczy łóżka z

materacem); 4) deklaracja zgodności CE na łóżko i materac oraz szafkę (dotyczy łóżka z materacem i szafki); 5) zgłoszenie lub wpis do

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla łóżka i materaca oraz szafki (dotyczy łóżka z

materacem i szafki); 6) opis techniczny oferowanego produktu (ulotki informacyjnej, broszury, folderu, katalogu, itp.) w języku polskim

potwierdzający wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego 

W ogłoszeniu powinno być: 1) opinia laboratoryjna potwierdzająca odporność powłoki pokrywającej materiał na przenikanie

mikroorganizmów (dotyczy łóżka z materacem); 2) pozytywne badanie na niepalność materiału lub raport z badań/opinia laboratoryjna braku

przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność

bakterii i wirusów oraz materaca, w który tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa”

(dotyczy łóżka z materacem); 3) raport z badań/opinia laboratoryjna potwierdzający/a odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na

mokro lub raportu z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzającego/j nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy (dotyczy łóżka

z materacem); 4) deklaracja zgodności CE na łóżko i materac oraz szafkę (dotyczy łóżka z materacem i szafki); 5) zgłoszenie lub wpis do

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla łóżka i materaca oraz szafki (dotyczy łóżka z

materacem i szafki); 6) opis techniczny oferowanego produktu (ulotki informacyjnej, broszury, folderu, katalogu, itp.) w języku polskim
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potwierdzający wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego Zamawiający dopuści w zakresie pkt.

VIII.9.2) i 3) SIWZ jako wystarczające, na udokumentowanie zgodności oferowanych materacy z wymaganiami Zamawiającego, dostarczenie:

- badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania

na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz materaca, w którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki”

oraz „tlącego papierosa”; - badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro lub

sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy. Zamawiający

dopuści w zakresie pkt. VIII.9.2) i 3) SIWZ jako wystarczające, na udokumentowanie zgodności oferowanych materacy z wymaganiami

Zamawiającego, dostarczenie oświadczenia producenta dotyczące: - badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku

zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz materaca, w

którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa”; - badań/opinii laboratoryjnej

potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro lub sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej

potwierdzających nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy. 

 
Drukuj


