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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ                                                                
Warszawa, 2015 – 02 - 18 

 
  Do uczestników postępowania 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych, nr sprawy PN - 
10/15/MS 
 

W związku z uznaniem w całości przez Zamawiającego  zarzutów oraz żądań przedstawionych w 
treści odwołania z dnia 30 stycznia 2015 r. Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
I. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) 

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji: 
 
Było: 

Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, jednorazowego użytku, bezwonne, niepudrowane, niesterylne , o długości min. 240 
mm. Siła zerwania przed starzeniem min. 7,5 N, rozciągliwość przed starzeniem min. 600%. Materiał o powierzchni 
mikroteksturowanej lub teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. 
AQL ≤ 1,5; zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, 4 oraz EN 420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej 
kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz Isoproanolu 70% lub Etanolu 70% 
zgodnie z normą EN 374-3 (brak przebicia powyżej 30 minut). 
Rozm: „S”, „M”, „L”, „XL” 
1 op. a' 100 szt. 
 
        Jest: 
Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, jednorazowego użytku, bezwonne, niepudrowane, niesterylne , o długości min. 240 
mm. Siła zerwania przed starzeniem min. 6 N, rozciągliwość przed starzeniem min. 500%. Materiał o powierzchni 
mikroteksturowanej lub teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. 
AQL ≤ 1,5; zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, 4 oraz EN 420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej 
kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz Isopropanolu 70% lub Etanolu 70% 
zgodnie z normą EN 374-3 (brak przebicia min. do 30 minut). 
Rozm: „S”, „M”, „L”, „XL” 

1 op. a' 100 szt. 
 
II. W zakresie rozdziału VIII SIWZ pkt. 1 ppkt. 3 tj. Informacja o sposobie porozumiewania się 

Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, Zamawiający 
dokonuje następującej modyfikacji: 
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          Było: 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną za pomocą 
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
        Jest: 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
III. W zakresie parametrów oceny jakości dla pakietu nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) Zamawiający 

dokonuje następującej modyfikacji: 
 

 
Było: 

 
PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 

 
Pakiet nr 1 - 4: 
 

1. odporność na uszkodzenia mechaniczne 
2. rozciągliwość i elastyczność 
3. brak występowania reakcji alergicznych 
4. łatwość wyjmowania rękawiczek z opakowania 
5. wytrzymałość opakowania na uszkodzenia mechaniczne 
6. szczelność opakowania 

 
Zamawiający przy ocenie jakości zastosuje następującą zasadę oceny punktowej: 
- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt. 
- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt. 
- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt. 
 

Jest : 
PARAMETRY OCENY JAKOŚCI 

Pakiet nr 1 - 4 : 
 

1. odporność na uszkodzenia mechaniczne 
- brak uszkodzeń podczas zakładania – 1 pkt. 
- uszkodzenia podczas zakładania – 0 pkt. 

2. rozciągliwość i elastyczność 0 – 1 pkt. 
3. brak występowania reakcji alergicznych (podrażnienia, zaczerwienienia, świąd, itp.) 

- brak podrażnień – 1 pkt. 
- występują podrażnienia – 0 pkt. 

4. Brak zgrubień, pęcherzy i zanieczyszczeń mechanicznych  0 – 1 pkt. 
 
Maksymalnie Zamawiający może przyznać  4 pkt. (dla każdego z pakietów) 
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia terminy: 
 
Było: 
Termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 26.02.2015 r. 
Termin składania próbek do godz. 10:00 w dniu 26.02.2015 r. 
 
Termin otwarcia ofert – godz. 11:00 w dniu 26.02.2015 r. 
Termin wniesienia wadium do godz. 10:00 w dniu 26.02.2015 r. 
 
Jest: 
Termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 13.03.2015 r. 
Termin składania próbek do godz. 10:00 w dniu 13.03.2015 r. 
 
Termin otwarcia ofert – godz. 11:00 w dniu 13.03.2015 r. 
Termin wniesienia wadium do godz. 10:00 w dniu 13.03.2015 r. 
 
 
 
 
Załączniki: 
- załącznik nr 5 do SIWZ  (w zakresie pakietu nr 1) – modyfikacja 
- załącznik nr 8 do SIWZ  - modyfikacja 
- NIEOPUBLIKOWANE ogłoszenie dodatkowych informacji  
 
Na pozostałe pytania Wykonawców Zamawiający odpowie niezwłocznie. 
 
 
 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
Mariola Balikowska 


