
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia medycznego dla Klinik i Zakładów oraz fartuchów jednorazowych dla Działu

Centralnej Sterylizacji 
NIO – PIB Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-102

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@io.gliwice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187313/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 14:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00174508/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
W zakresie zadania nr 1 – Ubrania operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
wpis lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby 
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 9 kolorów, w szczególności: czerwony, zielony,
niebieski, granat, fuksja, grafitowy, morski.
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1
kompletu dla pozycji 1 specyfikacji asortymentowo – cenowej oraz 1 sztuki dla pozycji nr 2 specyfikacji asortymentowo –
cenowej (w dowolnym rozmiarze i kolorze)

W zakresie zadania nr 2 – Obuwie operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
dokument w języku polskim zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informację
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy, rozmiary w których przedmiot występuje
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w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1 pary
w dowolnym rozmiarze

W zakresie zadania nr 3 – Ubrania medyczne robocze:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
w zakresie pozycji nr 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 kolorów w tym
niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp. 
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1
sztuki dla pozycji nr 1-2 specyfikacji asortymentowo – cenowej oraz 1 kompletu dla pozycji nr 3-5 specyfikacji
asortymentowo – cenowej. 

W zakresie zadania nr 4 – Obuwie profilaktyczne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1 pary
w dowolnym rozmiarze dla każdej pozycji specyfikacji asortymentowo - cenowej

W zakresie zadania nr 5 – Obuwie do gruntownego sprzątania:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 
3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1
pary w dowolnym rozmiarze 

W zakresie zadania nr 6 – Ręczniki: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
W zakresie zadania nr 7 – Fartuchy wodoodporne jednorazowe:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1 sztuki oferowanego asortymentu

Po zmianie: 
W zakresie zadania nr 1 – Ubrania operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
wpis lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby 
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 9 kolorów, w szczególności: czerwony, zielony,
niebieski, granat, fuksja, grafitowy, morski.
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1
kompletu dla pozycji 1 specyfikacji asortymentowo – cenowej oraz 1 sztuki dla pozycji nr 2 specyfikacji asortymentowo –
cenowej (w dowolnym rozmiarze i kolorze)

W zakresie zadania nr 2 – Obuwie operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
dokument w języku polskim zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informację
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy, rozmiary w których przedmiot występuje
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1 pary
w dowolnym rozmiarze

W zakresie zadania nr 3 – Ubrania medyczne robocze:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
w zakresie pozycji nr 3 i 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 kolorów w tym
biały, niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp. 
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w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1
sztuki dla pozycji nr 1-2 specyfikacji asortymentowo – cenowej oraz 1 kompletu dla pozycji nr 3-5 specyfikacji
asortymentowo – cenowej. 

W zakresie zadania nr 4 – Obuwie profilaktyczne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w ilości 1 pary
w dowolnym rozmiarze dla każdej pozycji specyfikacji asortymentowo - cenowej

W zakresie zadania nr 5 – Obuwie do gruntownego sprzątania:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 
3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy
w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1
pary w dowolnym rozmiarze 

W zakresie zadania nr 6 – Ręczniki: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
W zakresie zadania nr 7 – Fartuchy wodoodporne jednorazowe:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1 sztuki oferowanego asortymentu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
W zakresie zadania nr 1 – Ubrania operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
wpis lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby 
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 9 kolorów, w szczególności: czerwony, zielony,
niebieski, granat, fuksja, grafitowy, morski.

W zakresie zadania nr 2 – Obuwie operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
dokument w języku polskim zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informację
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy, rozmiary w których przedmiot występuje

W zakresie zadania nr 3 – Ubrania medyczne robocze:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
w zakresie pozycji nr 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 kolorów w tym
niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp. 

W zakresie zadania nr 4 – Obuwie profilaktyczne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 
3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy

W zakresie zadania nr 5 – Obuwie do gruntownego sprzątania:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy
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W zakresie zadania nr 7 – Fartuchy wodoodporne jednorazowe:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1 sztuki oferowanego asortymentu

Po zmianie: 
W zakresie zadania nr 1 – Ubrania operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
wpis lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby 
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 9 kolorów, w szczególności: czerwony, zielony,
niebieski, granat, fuksja, grafitowy, morski.

W zakresie zadania nr 2 – Obuwie operacyjne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
dokument w języku polskim zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informację
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy, rozmiary w których przedmiot występuje

W zakresie zadania nr 3 – Ubrania medyczne robocze:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu) 
dokument określający technologię prania
Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży – odpowiednio dla pozycji asortymentowej
w zakresie pozycji nr 3 i 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 kolorów w tym
biały, niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp. 

W zakresie zadania nr 4 – Obuwie profilaktyczne:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 
3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy

W zakresie zadania nr 5 – Obuwie do gruntownego sprzątania:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, 
tabela rozmiarów męskich i damskich obuwia, jeżeli nie będzie jej zawierał dokument z tiretu 3 poniżej,
dokument w języku polskim zawierającego co najmniej następujące informacje: nazwa oferowanego przedmiotu, informacje
dot. producenta, wymogi dotyczące konserwacji, skład surowcowy

W zakresie zadania nr 7 – Fartuchy wodoodporne jednorazowe:
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatną próbkę w ilości 1 sztuki oferowanego asortymentu

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W zakresie złożenia wzorników materiałów (dotyczy zadania nr 1 i 3) Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy
Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Wzorniki należy złożyć w terminie składania ofert w
siedzibie Zamawiającego.
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