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Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 15.01.2021 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę rękawic medycznych
jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (ST/DZP/23/2021).
W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ w zakresie:
1. Treść SIWZ w pkt 9. Opis sposobu przygotowania oferty - ppkt 9.14 w
dotychczasowym brzmieniu:
„9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie
oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:
Oferta w przetargu na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku.
Znak postępowania ST/DZP/23/2020
Nie otwierać przed dniem 21.01.2021 r. godz. 12:10
„
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„
9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie
oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:
Oferta w przetargu na dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku.
Znak postępowania ST/DZP/23/2020
Nie otwierać przed dniem 22.01.2021 r. godz. 12:10
„
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2. Treść SIWZ w pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ppkt 10.1
w dotychczasowym brzmieniu:
„10.1. Oferty należy składać do dnia 21.01.2021 r. do godziny 12:00 w siedzibie
zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj.
podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy
bez rozpatrzenia.
”
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„10.1. Oferty należy składać do dnia 22.01.2021 r. do godziny 12:00 w siedzibie
zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj.
podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy
bez rozpatrzenia.
”
3. Treść SIWZ w pkt 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – ppkt 10.3
w dotychczasowym brzmieniu:
„10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 12:10 w
siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno,
woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.”
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 12:10 w
siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno,
woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.”
4. Dotychczasowa treść pkt. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 3.3.1 w
brzmieniu:
„3.3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowego
użytku.
Niniejsze zamówienie składa się z 2 części wymienionych poniżej:
Część nr 1 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – przedmiot zamówienia
szczegółowo wymieniony i opisany w formularzu cenowym - Załącznik nr 2A do SIWZ.
Część nr 2 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – przedmiot zamówienia
szczegółowo wymieniony i opisany w formularzu cenowym - Załącznik nr 2B do SIWZ.
„
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„3.3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowego
użytku.
Niniejsze zamówienie składa się z 3 części wymienionych poniżej:
Część nr 1 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – przedmiot zamówienia
szczegółowo wymieniony i opisany w formularzu cenowym - Załącznik nr 2A do SIWZ.
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Część nr 2 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – przedmiot zamówienia
szczegółowo wymieniony i opisany w formularzu cenowym - Załącznik nr 2B do SIWZ.
Część nr 3 – Dostawa rękawic jednorazowego użytku – przedmiot zamówienia
szczegółowo wymieniony i opisany w formularzu cenowym - Załącznik nr 2C do SIWZ.
„
5. Dotychczasowa treść Formularza ofertowego pkt1 w brzmieniu:
„
Nazwa
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
zamówienia:
1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł)

Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 2
Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł)
„
Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„
Nazwa
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
zamówienia:
2. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł)

Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 2
Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
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podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł)

Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 3
Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł)
Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł)
„
6. Dotychczasowa treść projektu umowy § 1 w brzmieniu:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu
1) rękawic medycznych jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 1
2) rękawic medycznych jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 2
- w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy - formularz asortymentowo - cenowy, stanowiącym integralną część tej umowy,
a zwanym w dalszej części umowy towarem.
(Powyższa treść ust.1 dotyczy przypadku gdy wykonawca realizował będzie wszystkie części zamówienia. W innym
przypadku treść ust.1 zostanie odpowiednio zmodyfikowana).

Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu
1) rękawic medycznych jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 1
2) rękawic medycznych jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 2
3) rękawic medycznych jednorazowego użytku - zwana dalej częścią nr 3
- w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy - formularz asortymentowo - cenowy, stanowiącym integralną część tej umowy,
a zwanym w dalszej części umowy towarem.
(Powyższa treść ust.1 dotyczy przypadku gdy wykonawca realizował będzie wszystkie części zamówienia. W innym
przypadku treść ust.1 zostanie odpowiednio zmodyfikowana).

7. Dotychczasowa treść Formularzy cenowych (Załącznik 2A i 2B do SIWZ)
w brzmieniu:
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Załącznik nr 2A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa rękawic jednorazowego użytku

………………………………………
pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP Nazwa/Opis

1

2

3

Rękawice nitrylowe do badań
diagnostycznych, grubość na palcach
0,1 +/- 0,01 mm, mikroteksturowane
z dodatkową teksturą na palcach,
polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0,
zgodne z normą EN 455
potwierdzona przez jednostkę
notyfikowaną, oznakowane jako
wyrób medyczny klasy I i środek
ochrony indywidualnej kategorii III z
adekwatnym oznakowaniem na
opakowaniu (norma EN 455, EN 374
– cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN
420). Informacja o barierowości dla
min. 2 alkoholi stosowanych w
dezynfekcji – etanolu i izopropanolu –
na opakowaniu, badania na
przenikalność wirusów zgodnie z
normą ASTM F 1671. Rozmiary XS-L.
Pakowane po 100 sztuk.
Rękawice diagnostyczne lateksowe
lekko pudrowane, AQL nie większy
niż 1,5. Pakowane po 100 szt.
Rękawice diagnostyczne winylowe,
bezpudrowe, powierzchnia gładka,
AQL1,5 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), zgodność
z normą EN 455. Rozmiary S-XL.
Pakowane po 100 szt.

J.m.

Ilość

OPAK

2 500

OPAK

50

OPAK

300

Cena
jedn.
Netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Nazwa produktu

Producent
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OGÓŁEM
Objaśnienie skrótu: OPAK = opakowanie

…………………….. dnia: ………………..
Miejscowość

…………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2B do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 2

………………………………………
pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP Nazwa/Opis

1

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane,
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,
AQL 1,0 sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g
rękawicy (badanie niezależne) mankiet
rolowany, długość 260-280 mm w zależności
od rozmiaru. Rozmiar 7,5.

J.m.

Ilość

PARA

400

Cena
jedn.
Netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Nazwa produktu

Producent

OGÓŁEM

…………………….. dnia: ………………..
Miejscowość

…………………………………
Podpis Wykonawcy
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Zmienia się i otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 2A do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa rękawic jednorazowego użytku – CZĘŚĆ NR 1
………………………………………
pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP

1

Nazwa/Opis

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
Netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Nazwa produktu

Producent

Rękawice nitrylowe do badań diagnostycznych,
grubość na palcach 0,1 +/- 0,01 mm,
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na
palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0,
zgodne z normą EN 455 potwierdzona przez
jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób
medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej
kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na
OPAK 2 500
opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z
poziomami ochrony, EN 420). Informacja o
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w
dezynfekcji – etanolu i izopropanolu – na
opakowaniu, badania na przenikalność wirusów
zgodnie z normą ASTM F 1671. Rozmiary XS-L.
Pakowane po 100 sztuk.
OPAK = opakowanie
…………………….. dnia: ………………..
Miejscowość

…………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2B do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 2

………………………………………
pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP Nazwa/Opis

1

2

Rękawice diagnostyczne lateksowe
lekko pudrowane, AQL nie większy
niż 1,5. Pakowane po 100 szt.
Rękawice diagnostyczne winylowe,
bezpudrowe, powierzchnia gładka,
AQL1,5 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), zgodność
z normą EN 455. Rozmiary S-XL.
Pakowane po 100 szt.

J.m.

Ilość

OPAK

50

OPAK

300

Cena
jedn.
Netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Nazwa produktu

Producent

OGÓŁEM
OPAK = opakowanie

…………………….. dnia: ………………..
Miejscowość

…………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2C do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
Dostawa rękawic jednorazowego użytku - CZĘŚĆ NR 3

………………………………………
pieczęć (nazwa) Wykonawcy
LP Nazwa/Opis

1

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane,
powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,
AQL 1,0 sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g
rękawicy (badanie niezależne) mankiet
rolowany, długość 260-280 mm w zależności
od rozmiaru. Rozmiar 7,5.

J.m.

Ilość

PARA

400

Cena
jedn.
Netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Nazwa produktu

Producent

OPAK = opakowanie

…………………….. dnia: ………………..
Miejscowość

…………………………………

Podpis Wykonawcy”

