
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekujących, w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Buski – STOP

koronawirusowi!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BUSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: POWIAT BUSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009350

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 15

1.4.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.busko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.busko.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212749/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-17 11:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00211937/01

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 (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Zadanie 2: dostawa masek, kombinezonów ochronnych, rękawiczek

1) maski FFP3 – 33 300 szt.
Półmaska filtrująca FFP3 zgodnie z EN 149:2001+ A1:2009, z zaworem, elastyczny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca
od strony wewnętrznej, regulowane gumki zapewniające szczelne przyleganie, zarejestrowana jako środek ochrony
indywidualnej kategorii III. Opakowanie masek z naniesioną graficzną instrukcją zakładania.

2) maski medyczne – 180 000 szt.
Trójwarstwowe jednorazowego użytku w wersji na gumkach. Zgodne z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne -
Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Posiadające deklarację 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 deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,
albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Oznakowane znakiem CE. 

3) kombinezony ochronne jednorazowe z kapturem - 13 000 szt.
Kombinezony ochronne wykonane z laminatu: polipropylen i polietylen - włóknina podfoliowana, o gramaturze min. 60 g/m²,
z oklejeniem taśmą wszystkich szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem (gumka), gumką w
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nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodnie z
Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 + A1:2009, typ 5 wg
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +
AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6
Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone
ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych
cząstek stałych, EN 1149-5:2008.) Produkt posiadający oznakowanie CE, deklarację zgodności na zgodność z
wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Certyfikat badania typu UE z jednostki notyfikowanej. Rozmiary: L, XL, XXL.

4) rękawiczki nitrylowe bezpudrowe - 2 756 500 szt.
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, AQL<=1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat.
III, teksturowane końce palców, grubość na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm,
spełniające normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013,
EN ISO374-5:2016, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, odporne na przenikanie
cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, siła zrywu przed/po starzeniu min. 6N, dopuszczone do kontaktu z żywnością,
pakowane po 100 szt. lub po 200 szt. Rozmiary: S, M, L, XL.

Po zmianie: 
Zadanie 2: dostawa masek, kombinezonów ochronnych, rękawiczek

1) maski FFP3 – 33 300 szt.
Półmaska filtrująca FFP3 zgodnie z EN 149:2001+ A1:2009, z zaworem, elastyczny sztywnik na nos, pianka uszczelniająca
od strony wewnętrznej, regulowane gumki zapewniające szczelne przyleganie, zarejestrowana jako środek ochrony
indywidualnej kategorii III. Opakowanie masek z naniesioną graficzną instrukcją zakładania.

2) maski medyczne – 180 000 szt.
Trójwarstwowe jednorazowego użytku w wersji na gumkach. Zgodne z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne -
Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005). Posiadające deklarację 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 deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,
albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. Oznakowane znakiem CE. 

3) kombinezony ochronne jednorazowe z kapturem - 13 000 szt.
Kombinezony ochronne wykonane z laminatu: polipropylen i polietylen - włóknina podfoliowana, o gramaturze min. 60 g/m²,
z oklejeniem taśmą wszystkich szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem (gumka), gumką w
nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodnie z
Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 + A1:2009, typ 5 wg
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +
AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6
Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone
ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych
cząstek stałych, EN 1149-5:2008.) Produkt posiadający oznakowanie CE, deklarację zgodności na zgodność z
wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Certyfikat badania typu UE z jednostki notyfikowanej. Rozmiary: L, XL, XXL.

4) rękawiczki nitrylowe bezpudrowe - 2 756 500 szt.
• rękawice nitrylowe, bezpudrowe,
• AQL<=1,0, 
• chlorowane od wewnątrz lub obustronnie, 
• wyrób medyczny kat. I, 
• środek ochrony indywidualnej kat. III, 
• dopuszczone do kontaktu z żywnością,
• teksturowane końce palców, 
• z rolowanym mankietem,
• wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie,
• grubość na palcu min. 0,08 mm do max. 0,12 mm,
• warstwa pielęgnacyjna o działaniu nawilżającym, działanie nawilżające potwierdzone raportem z badań przez producenta
wykonanym przez niezależne laboratorium,
• zgodne z normami EN 16523-1, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN- ISO 374-4, EN 455-1,2,3,4
• odporne na przenikanie min. 1 alkoholu o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie odporności wg. EN 16523-1-
potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną,
• odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5,
• pakowane po 100 szt. lub po 200 szt.
• rozmiary: S ~15%, M ~40%, L ~40%, XL ~5%.

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

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

Przed zmianą: 
2022-06-23 10:00

Po zmianie: 
2022-06-27 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-06-23 12:00

Po zmianie: 
2022-06-27 12:00

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

Przed zmianą: 
2022-07-22

Po zmianie: 
2022-07-26
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