
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w

Wolsztynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
WOLSZTYNIE

1.2.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.4.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047088

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00033946/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest "sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic
diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia ("OPZ") oraz wymagane ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Pakiet
nr 1). Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Pominięcie pozycji
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP. c) Zamawiający wymaga,
aby zaoferowane rękawice medyczne w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 3 miesięczną
datę przydatności do użytku, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była
podana data ważności. 
d) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz
89/686/EEC lub równoważną,
e) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób
medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu
na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. z 2021.1565 t.j.) 
f) Rękawice medyczne muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe,
wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać
pozwolenie dopuszczające do obrotu.
g) Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu pojedynczym
oznaczenia fabryczne, nadruki w języku polskim lub międzynarodowym, handlową nazwę
produktu, widoczne oznaczenie rozmiaru, ilość, datę lub serię produkcji, termin przydatności do
użytku, nazwę i adres producenta, znak CE, poziom AQL, nr jednostki notyfikującej, a na
opakowaniu zbiorczym, co najmniej nazwę wyrobu i oznaczenie producenta.
h) Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków sukcesywnych dostaw zawarto we wzorze
umowy, która stanowi integralną część niniejszej SWZ.

Po zmianie: 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest "sukcesywna 12 miesięczna dostawa rękawic
diagnostycznych niejałowych dla SPZOZ w Wolsztynie”. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia ("OPZ") oraz wymagane ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Pakiet
nr 1). Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie. Pominięcie pozycji
spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 PZP. c) Zamawiający wymaga,
aby zaoferowane rękawice medyczne w dniu dostawy posiadały nie krótszą niż 3 miesięczną
datę przydatności do użytku, a na każdym dostarczonym opakowaniu przedmiotu umowy była
podana data ważności. 
d) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz
89/686/EEC lub równoważną - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z
wymaganiami najnowszego rozporządzenia nr 2017/745 dot. wyrobów medycznych.
e) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który został zakwalifikowany jako wyrób
medyczny spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu
na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z
Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. z 2021.1565 t.j.) 
f) Rękawice medyczne muszą spełniać właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe,
wymogi co do opakowania (znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać
pozwolenie dopuszczające do obrotu.
g) Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach winien mieć na opakowaniu pojedynczym
oznaczenia fabryczne, nadruki w języku polskim lub międzynarodowym, handlową nazwę
produktu, widoczne oznaczenie rozmiaru, ilość, datę lub serię produkcji, termin przydatności do
użytku, nazwę i adres producenta, znak CE, poziom AQL, nr jednostki notyfikującej, a na
opakowaniu zbiorczym, co najmniej nazwę wyrobu i oznaczenie producenta.
h) Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków sukcesywnych dostaw zawarto we wzorze
umowy, która stanowi integralną część niniejszej SWZ.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z wymaganiami najnowszego
rozporządzenia nr 2017/745 dot. wyrobów medycznych. Pełny zakres dopuszczeń i zmian został
określony w wyjaśnieniach i zmianach z dnia 04.02.2022 i opublikowany zostanie na stronie
prowadzonego postępowania

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-08 09:00

Po zmianie: 
2022-02-11 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-08 09:15

Po zmianie: 
2022-02-11 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-10

Po zmianie: 
2022-03-13
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