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Znak: SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014     Parczew, dn. 01.12.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 

Fax (83) 355-21-13 

zaopspzozparczew@wp.pl    

 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014 (4) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i akcesoriów medycznych w podziale na   
29 części 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  
          W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ 
w Parczewie dokonuje zmian: 
 
1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 14 w pozycjach nr 2,3,4,5,6 było: 

2 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 8 

Szt. 750   

3 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 7,5 

Szt. 4200   

4 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 7 

Szt. 4900   

5 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 6,5 

Szt. 1000   

6 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Zgodne z normą 
ASTM 1671 lub normą równoważną. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. 
III. Rozmiar 6 

Szt. 220   
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Dnia 01.12.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 14 poz. 2,3,4,5,6 otrzymują 
nowe brzmienie: 

2 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej minimum kat. I. Rozmiar 
8 

Szt. 750   

3 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej minimum kat. I. Rozmiar 
7,5 

Szt. 4200   

4 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej minimum kat. I. Rozmiar 7 

Szt. 4900   

5 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej.  Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej minimum kat. I. Rozmiar 
6,5 

Szt. 1000   

6 

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z 
rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,17mm - 
0,23mm, dłoni 0,16mm-0,21mm, mankiecie 0,15- 
0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice  
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 
lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej minimum kat. I. Rozmiar 6 

Szt. 220   

 
2. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 23 w pozycjach nr 6-9 było: 

 

6 

Rękaw foliowo-pap.płaski szer.250mmX200m dł /para 
wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52nm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 17 

7 

Rękaw foliowo-pap.płaski szer.300mmx200m dł./para 
wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52nm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 3 

8 

Rękaw foliowo-pap.szer.150mmX200m dł./para wodna z 
zakładką/ papier ogramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52nm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 7 

9 

Rękaw foliowo-pap.szer.250mmX200m dł /para wodna z 
zakładką/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52nm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 1 
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Dnia 01.12.2014r. załącznik Nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 23 poz. 6-9 otrzymują nowe 

brzmienie: 

6 

Rękaw foliowo-pap.płaski szer.250mmX200m dł /para 
wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52µm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 17 

7 

Rękaw foliowo-pap.płaski szer.300mmx200m dł./para 
wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52µm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 3 

8 

Rękaw foliowo-pap.szer.150mmX200m dł./para wodna z 
zakładką/ papier ogramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52µm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 7 

9 

Rękaw foliowo-pap.szer.250mmX200m dł /para wodna z 
zakładką/ papier o gramaturze 60-70g, folia 4 warstwowa 
nie grubsza niż 40-52µm, przezroczysta,napisy i 
wskaźniki poza przestrzenią pakowania 

op. 1 

 
 
 
 
 
 

             Podpisał: 

            Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
        w Parczewie 

   mgr Janusz Hordejuk 
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