
Załącznik nr 3 do formularza oferty 

Znak sprawy: ZP/220/10/17 

Oświadczenie 

w sprawie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych 

wyrobów*) 

MODYFIKACJA 

 

     Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

Składając ofertę w prowadzonym przez SPSK-2 w Szczecinie przetargu nieograniczonym w postępowaniu                    

na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPSK-2 oświadczam, że oferowane przez nas wyroby,                

to jest : 

a) wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                               

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.) – dot. zad. 1, zad. 3 poz. 1-2, poz. 4, poz. 5-6, zad. 4 poz. 1-5, 7-14,             

16-17, zad. 5 poz. 13, zad. 6 oraz zad. 4 poz. 6*); 

b) preparaty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926)                                               

– dot. zad. 2 poz. 1-2, zad. 3 poz. 3, zad. 4 poz. 15, zad. 5 poz. 12-13 oraz zad. 4 poz. 6*); 

c) kosmetyki  zgłoszone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych                                     

– dot. zad. 5 poz. 1-2, 10-11, 16; 

d) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001                  

nr 126 poz. 1381 ze zm.) – dot. zad. 5 poz. 3-9, 14-15 (środki antyseptyczne); 

e) odczynnik chemiczny klasy cz. d. a. („czysty do analizy”) w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.                            

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 322 ze zm.) – dot. zad. 3 poz. 4b; 

*) niepotrzebne skreślić 

były wprowadzone do obrotu zgodnie ze stosowymi aktami prawnymi wyszczególnionymi powyżej i posiadają 

wymagane przepisami tych aktów dokumenty. 

Na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone w trakcie realizacji umowy zobowiązuję się dostarczyć dokumenty,              

o których mowa powyżej. 

 

UWAGA: 

w odniesieniu do zadania 4 poz. 6 wykonawca składa oświadczenie odpowiednio do wyrobu, jaki zaoferuje – 

wyrobu medycznego bądź preparatu biobójczego. 

 

 

 

 

                 …………………………………..                                        ………………………………….. 
                       /data/                                                            /podpis Wykonawcy/ 


