DZP/38/382-6/14

Jastrzębie-Zdrój, 04.03.2014 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
(DZP/38/382-6/14).

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 04-03-2014 R.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.), wprowadza do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące zmiany. W Formularzu
asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do SIWZ, pakiet nr 1, w kolumnie „ilość”
zmienia zapis z:

Pakiet nr 1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp.

1.

Nazwa towaru

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z dodatkową
widoczną teksturą na końcach palców, o grubości
na palcu 0,1 mm ± 0,01 mm, na dłoni 0,08 mm i na
mankiecie 0,06 mm, o sile zrywania minimum 6N.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością z
adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem
na opakowaniu.
Rękawice
chroniące
przed
czynnikami
chemicznymi, znakowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 420:2005, (minimum 4 substancje
chemiczne wraz z określeniem wskaźnika ochrony z
uwzględnieniem
co
najmniej
2
alkoholi
stosowanych w środkach dezynfekcyjnych) oraz
spełniające wymagania w zakresie odporności na
ich przenikanie – na opakowaniu wymagany
odpowiedni piktogram, odpowiednia litera
oznaczająca substancje chemiczną zastosowaną w
badaniu rękawic oraz numer normy EN 374.
Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny
klasy I oraz środek ochrony indywidualnej
kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3,
EN 374-3, z EN 420 oraz EN 388.
Opakowanie 100 szt., 150 szt. lub 200 szt. (w
rozmiarze XL po 180 szt.)*
Rozmiar: S, M, L, XL.

J.m.

Ilość

op.

100 op. po 150 szt.
150 op. po 100 szt.
75 op. po 200 szt.
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na zapis:
Lp.

1.

Nazwa towaru

Rękawice diagnostyczne nitrylowe z dodatkową
widoczną teksturą na końcach palców, o grubości
na palcu 0,1 mm ± 0,01 mm, na dłoni 0,08 mm i na
mankiecie 0,06 mm, o sile zrywania minimum 6N.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością z
adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem
na opakowaniu.
Rękawice
chroniące
przed
czynnikami
chemicznymi, znakowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 420:2005, (minimum 4 substancje
chemiczne wraz z określeniem wskaźnika ochrony z
uwzględnieniem
co
najmniej
2
alkoholi
stosowanych w środkach dezynfekcyjnych) oraz
spełniające wymagania w zakresie odporności na
ich przenikanie – na opakowaniu wymagany
odpowiedni piktogram, odpowiednia litera
oznaczająca substancje chemiczną zastosowaną w
badaniu rękawic oraz numer normy EN 374.
Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny
klasy I oraz środek ochrony indywidualnej
kategorii III. Zgodne z normami EN 455 – 1,2,3,
EN 374-3, z EN 420 oraz EN 388.
Opakowanie 100 szt., 150 szt. lub 200 szt. (w
rozmiarze XL po 180 szt.)*
Rozmiar: S, M, L, XL.

J.m.

Ilość

op.

10 000 op. po 150 szt.
15 000 op. po 100 szt.
7 500 op. po 200 szt.

Dodatkowo Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
W pkt. XVI.10. zmienia zapis na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:

„OFERTA NA: Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
- Pakiet ………………”
NIE OTWIERAĆ przed 07.03.2014 r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-6/14

W pkt. XVI.11. zmienia zapis na:
Próbki powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie (paczce) i oznaczone – (dot.
Pakietów 1, 2)
„PRÓBKI: Dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych – Pakiet ……….”
NIE OTWIERAĆ przed 07.03.2014 r. godz. 1030,
znak sprawy: DZP/38/382-6/14
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W pkt. XVII.1. zmienia zapis na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, na I piętrze
(pokój nr A1), do dnia 07.03.2014 r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 725 do 1430).

W pkt. XVII.3. zmienia zapis na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, na I piętrze (pokój nr A21).

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający, działając na
podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.

Nowy termin składania i otwarcia ofert: 07.03.2014 r.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie –
Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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