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SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Krajowy numer

identyfikacyjny 50622576000000, ul. Poleska  89, 15-874  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, e-mail

przetargi@wspr.bialystok.pl , faks 85 66 37 302.

Adres strony internetowej (url): www.pogotowie.bialystok.pl

SEKCJA I I : ZMIANY W OGŁOSZENIU

I I .1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcj i: I.

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Oferty lub w postępowaniu należy przesłać: Elektronicznie Nie adres

W ogłoszeniu powinno być: Oferty lub w postępowaniu należy przesłać: Elektronicznie Tak adres https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres skrzynki ePUAP:/WSPRBialystok/SkrytkaESP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcj i: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina:

10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcj i: Część 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Fartuch ochronny w ilości 6500 szt. wykonany z tkaniny sms o gramaturze min. 35 g, posiadający ściągacze na końcu

rękawów, pakowany pojedynczo, wiązany, Zgodny z normą PN-EN ISO 22612:2006 lub równoważną - deklaracja zgodności na zgodność z

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności

wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo posiadający deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG albo deklaracja

zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE długość za kolana, rozmiary L,XL,XXL. Zamawiający

dopuszcza aby fartuch ochronny był uszyty z tkaniny, która jest zgodna z powyższymi normami i w tym wypadku wymaga certyfikatów dla

tkaniny, a nie na gotowy wyrób. Dostawy sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego do 30.11.2020r. Dostawa pierwszorazowa

70% całości asortymentu winna być zrealizowana w terminie maksymalnym 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin

maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy pierwszorazowej Wykonawca zaproponuje krótszy termin

real izacji to w ramach umowy będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie. Dostawy sukcesywne pozostałej częś ci
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asortymentu wg bieżących potrzeb Zamawiającego do magazynu do dnia 30.11.2020 r. Dostawy realizowane będą w terminie do 7 dni

roboczych od dnia przesłania zamówienia. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium terminu

dostaw kolejnych Wykonawca zapr oponuje krótszy termin realizacji to w ramach umowy będzie zobowiązany do realizacji w

zaproponowanym terminie. Zamówienia składane prze z Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest

równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załącznikach do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Fartuch ochronny w ilości 6500 szt. wykonany z tkaniny sms o gramaturze min. 35 g, posiadający ściągacze

na końcu rękawów, pakowany pojedynczo, wiązany, Zgodny z normą PN-EN ISO 22612:2006 lub równoważną - deklaracja zgodności na

zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur

oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo posiadający deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG

albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowanie znakiem CE długość za kolana, rozmiary

L,XL,XXL. Zamawiający dopuszcza aby fartuch ochronny był uszyty z tkaniny, która jest zgodna z powyższymi normami i w tym

wypadku wymaga certyfikatów dla tkaniny, a nie na gotowy wyrób. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga sterylnego fartucha

chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadającego na końcu rękawów

elastyzne dzianinowe mankiety, wiązanego na troki, przy szyi zapinanie na rzep, długości: L – 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm,

pakowanego pojedynczo, zgodnego z normą EN 13795 lub równoważną oraz wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. Zamawiający

dopuszcza aby włóknina SMS z której wyprodukowany jest fartuch spełniała standardowe wymagania normy PN-EN 13795-1,2:2019 lub

równoważnej - obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież medyczna dla bloków operacyjnych w zastąpieniu PN-EN ISO 22612:2006 lub

równoważnej. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga fartuchów, które są środkiem ochrony indywidualnej kat I, uznawane za wyrób

medyczny zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania wyłącznie przez personel

medyczny w pomieszczeniach wymagających zachowania szczególnej czystości mikrobiologicznej – takich jak sale operacyjne, oddziały

intensywnej opieki medycznej, czy w opiece nad pacjentami o obniżonej odporności.Dostawy sukcesywnie w miarę zapotrzebowania

Zamawiającego do 30.11.2020r. Dostawa pierwszorazowa 70% całości asortymentu winna być zrealizowana w terminie maksymalnym 15

dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin

dostawy pierwszorazowej Wykonawca zaproponuje krótszy termin real izacji to w ramach umowy będzie zobowiązany do realizacji w

zaproponowanym terminie. Dostawy sukcesywne pozostałej częś ci asortymentu wg bieżących potrzeb Zamawiającego do magazynu do

dnia 30.11.2020 r. Dostawy realizowane będą w terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia. Jest to termin maksymalny

realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium terminu dostaw kolejnych Wykonawca zapr oponuje krótszy termin realizacji to w

ramach umowy będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie. Zamówienia składane prze z Zamawiającego będą wynikać

z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych

w załącznikach do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcj i: Część 4

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Rękawice jednorazowe ochronne długie, diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, mankiet rolowany. Lekko

teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej 300 mm- 500 mm, o grubości rękawic w palcach, mediana

min. 0,14 mm +/- 0,02 mm, na dłoni mediana min. 0,10mm +/-0,02 mm. Przebadane na -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F

1671/EN 374-5:2016 lub równoważną, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1 lub równoważ ną.

Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2 lub równoważnej albo

PN-EN ISO 374-1 lub równowaznej, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności

na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425. Rozmiary: S, M, L, XL. Dostawy sukcesywnie w miarę

zapotrzebowania Zamawiaj ącego do 30.11.2020r. Dostawa pierwszorazowa 70% całości asortymentu winna być zrealizowana w terminie

maksymalnym 15 dni kalendarzowych od daty zawar cia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w

kryterium termin dostawy pierwszorazowej Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach umowy będzie zobowiązany do

realizacji w zaproponowanym terminie. Dostawy sukcesywne pozostał ej części asortymentu wg bieżą cych potrzeb Zamawiającego do

magazynu do dnia 30.11.2020

W ogłoszeniu powinno być: Rękawice jednorazowe ochronne długie, diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, mankiet
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rolowany.W ilości 5000 szt. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długości całkowitej 300 mm- 500 mm, o

grubości rękawic w palcach, mediana min. 0,14 mm +/- 0,02 mm, na dłoni mediana min. 0,10mm +/-0,02 mm. Przebadane na

-przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016 lub równoważną, przenikanie substancji chemicznych zgodnie z

normą EN 374-3/EN 16523-1 lub równoważ ną. Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Konieczne jest spełnienie

normy PN-EN ISO 374-2 lub równoważnej albo PN-EN ISO 374-1 lub równowaznej, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem

2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425. Rozmiary: S,

M, L, XL. Dostawy sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiaj ącego do 30.11.2020r. Dostawa pierwszorazowa 70% całości

asortymentu winna być zrealizowana w terminie maksymalnym 15 dni kalendarzowych od daty zawar cia umowy. Jest to termin

maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy pierwszorazowej Wykonawca zaproponuje krótszy

termin realizacji to w ramach umowy będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie. Dostawy sukcesywne pozostał ej

części asortymentu wg bieżą cych potrzeb Zamawiającego do magazynu do dnia 30.11.2020

I I .2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcj i: IV

Punkt: 6.5.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe:Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji

otwarcia ofert. W przypadku złożenia ofert w formie papierowej otwarcie ofert nastąpi poprzez fizyczne ich otwarcie. W przypadku

złożenia ofert w formie elektronicznej: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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