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Ogłoszenie nr 500146952-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Jasło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571207-N-2018
Data: 21/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 37044448600000, ul. ul. Lwowska 22,
38200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 437 500, e-mail szpital@szpital.jaslo.pl,
faks 134 468 322.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-02, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
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dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Dostawa rękawic medycznych 1xużytku dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 – rękawice nitrylowe, foliowe, sekcyjne, chirurgiczne
bezlateksowe, Pakiet 2 - rękawice chirurgiczne: rękawice chirurgiczne lateksowe jałowe lekko
pudrowe, rękawice chirurgiczne lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, Pakiet 3 - rękawice
chroniące przed promieniami RTG, Pakiet 4 – rękawica do mycia pacjentów o wartości
zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa rękawic medycznych 1xużytku dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 – rękawice nitrylowe, foliowe, sekcyjne, Pakiet 2 rękawice chirurgiczne: rękawice chirurgiczne lateksowe jałowe lekko pudrowe, rękawice
chirurgiczne lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, Pakiet 3 - rękawice chroniące przed
promieniami RTG, Pakiet 4 – rękawica do mycia pacjentów, Pakiet 5- Rękawice chirurgiczne,
bezpudrowe, jałowe, bezlateksowe; o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 2 USTAWY PZP 1 Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę w obszarze
wyrobów medycznych – wymagana prawem. 2 Certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze
wyrobów medycznych – wymagane prawem - dotyczy Pakiet 1 poz.4 i Pakiet 2. 3 Deklaracja
zgodności CE na wyrób ochronny (kategoria III) - dotyczy Pakiet 1 poz.3. 4 Certyfikat
wystawiony przez jednostkę niezależną dopuszczający do kontaktu z żywnością - dotyczy
Pakiet 1 poz.3. 5 Opisy (katalogi handlowe lub ulotki lub specyfikacje produktu lub
świadectwa kontroli produktu lub opisów technicznych itp.) – potwierdzających
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jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów z opisem przedmiotu zamówienia
określonych – celem weryfikacji z opisem przedmiotu zamówienia (potwierdzająca
wszystkie parametry). 6 Protokoły badań producenta z kraju pochodzenia (aktualne)
potwierdzające długość, grubość, poziom AQL, siłę zrywania przed starzeniem - dotyczy
Pakiet 1 poz.3. 7 Raport z wynikami badań potwierdzający zgodność z normą ASTMF1671
– dotyczy Pakiet 1 poz.3, poz.4, Pakiet 2.
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1 Deklaracja zgodności CE wystawiona
przez wytwórcę w obszarze wyrobów medycznych – wymagana prawem. 2 Certyfikat
jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem - dotyczy
Pakiet 5 i Pakiet 2. 3 Deklaracja zgodności CE na wyrób ochronny (kategoria III) - dotyczy
Pakiet 1 poz.3. 4 Certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną dopuszczający rękawice
do kontaktu z żywnością - dotyczy Pakiet 1 poz.3. 5 Opisy (katalogi handlowe lub ulotki
lub specyfikacje produktu lub świadectwa kontroli produktu lub opisów technicznych itp.) –
potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów z opisem
przedmiotu zamówienia określonych – celem weryfikacji z opisem przedmiotu zamówienia
(potwierdzająca wszystkie parametry). 6 Protokoły badań producenta z kraju pochodzenia
(aktualne) potwierdzające długość, grubość, poziom AQL, siłę zrywania przed starzeniem dotyczy Pakiet 1 poz.3. 7 Raport z wynikami badań potwierdzający zgodność z normą
ASTMF1671 – dotyczy Pakiet 1 poz.3, PAKIET 5, Pakiet 2.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5 Nazwa: Rękawice chirurgiczne,
bezpudrowe, jałowe, bezlateksowe 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,
zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe,
jałowe, bezlateksowe 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141420-0, 3) Wartość

2018-06-26, 16:37

4z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7e09f595-4bb6-4bcc-a541-437...

części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium
Znaczenie CENA 60,00 TERMIN DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ 40,00 6) INFORMACJE
DODATKOWE:
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