
Lublin, dnia 11 stycznia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-1/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę  sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
Wykonawca prosi o wydzielenie z zestawu nr 5 poz. 4 i 5.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2
Wykonawca prosi o wydzielenie z zestawu nr 7 poz. 1.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 3
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  wyłączenie  z  Zestawu  1  pozycji  121,122  i  utworzenie 
osobnego pakietu z ww pozycjami? Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie 
oferentów i zaproponowanie niższych cen.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

ZESTAW NR 2
Pytanie 4
Pozycja nr 19

Czy Zamawiający zastosuje minimalną tolerancję rozmiaru i dopuści rękaw z zakładką o 5 mm niższą 
przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?
ODP.:  Zamawiający  dopuści  rękaw  z  zakładką o  5  mm  niższą przy  zachowaniu  wszystkich 
pozostałych parametrów.

Pytanie 5
Pozycja nr 21
Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarze 30cm x 6,5cm 100 m 
lub 38cm x 8cm x 100m, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?
ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6
Pozycja nr 22
Proszę  o wyjaśnienie  opisu tego punktu  i  odpowiedź,  czy Zamawiający podając nazwę własną 
produktu wymaga wskaźnika wieloparametrowego do sterylizacji parę wodną Comply 1250 firmy 
3M, o rozmiarze 1,6 cm x 21,6 cm  w opakowaniu po 480 szt ?
Utrzymanie takiego zapisu uniemożliwia złożenie oferty, ponieważ opakowanie Comply 1250 3M 
zawiera 240 pasków o rozmiarze 1,6 cm x 21,6 cm, natomiast  ilość 480 pasków uzyskuje się 
dopiero po przedzieleniu na pół zgodnie z perforacją, lecz wówczas otrzymuje się test o rozmiarze 
1,6 cm x 10,8 cm?
ODP.: Należy zaoferować op. 240 szt. pasków o rozmiarze 1,6 cm x 10,8 cm, paski perforowane 



na pół.

Pytanie 7
Pozycja nr 23
Proszę  o wyjaśnienie  opisu tego punktu  i  odpowiedź,  czy Zamawiający podając nazwę własną 
produktu wymaga testu wieloparametrowego do sterylizacji tlenkiem etylenu Comply 1250 firmy 
3M o rozmiarze 1,6 cm x 21,6 cm w opakowaniu po 480 szt.? I Czy Zamawiający nie popełnił 
omyłki,  ponieważ  wskaźnik  wieloparametrowy do  sterylizacji  tlenkiem etylenu  firmy 3M nosi 
symbol. Comply 1251 a nie 1250?
ODP.:   Należy zaoferować  wskaźnik wieloparametrowy do sterylizacji tlenkiem etylenu firmy 
3M typu Comply 1251.

Pytanie 8
Pozycja 23
Jeżeli prawidłowy symbol produktu to Comply 1251, i pozostałe parametry pozostają bez zmian 
również tak jak w pozycji nr 22 trudno będzie sprostać oczekiwaniom Zamawiającego i złożyć 
zgodną ze specyfikacją ofertę, ponieważ opakowanie Comply 1251 3M tak jak Comply 1250 
zawiera 240 pasków o rozmiarze 1,6 cm, x 21,6 om, natomiast ilość 480 pasków uzyskuje się 
dopiero  po  przedzieleniu  na  pół  zgodnie  z  perforacją,  lecz  wówczas  otrzymuje  się  test  o 
rozmiarze 1,6 cm x 10,8 cm?
ODP.:Należy  zaoferować  opakowanie  240  pasków  o  rozmiarze  1,6  cm,  x  10,8  cm, 
perforowanych na pół.

Pytanie 9
Pozycja nr 22 i 23
W obydwu tych pozycjach Zamawiający zawarł nazwę własną produktu i określił ich rzeczywiste 
parametry,  jednocześnie  przy  rozmiarze  dopuścił  jego  tolerancję  (+/-  0,2  cm),  co  mogłoby 
oznaczać, iż Zamawiający świadomie użył nazwy własnej produktu 3M dla określenia pewnego 
standardu jakości ale zarazem dopuszcza inne rozwiązania w naznaczonych granicach. Czy zatem 
Zamawiający dopuści produkt równoważny o takim samym standardzie mieszczący się w żądanej 
tolerancji,  innej  firmy  w  opakowaniach  po  250  szt  w  pełnym  wymiarze  lub  500  szt.  po 
przedzieleniu na pół zgodnie z perforacją krótszego wskaźnika do zastosowania w mniejszych 
pakietach?
ODP.: Zamawiający dopuści produkt równoważny o takim samym standardzie mieszczący się w 
żądanej tolerancji, innej firmy w opakowaniach po 250 szt w pełnym wymiarze lub 500 szt. po 
przedzieleniu na pół zgodnie z perforacją krótszego wskaźnika do zastosowania w mniejszych 
pakietach. Wymagane w kolumnie D ilości należy przeliczyć zaokrąglając w górę do pełnego 
opakowania.

Pytanie 10
Pozycja nr 25
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki podając nazwę własną Attest 1294 jako testu szybkiego 
odczytu do sterylizacji  parą wodną,  ponieważ w pozycji  nr  24 taka sama nazwa figuruje  dla 
kreślenia testu do sterylizacji tlenkiem etylenu? Nazwa tego produktu w nomenklaturze 3M to 
Attest 1292.
ODP.: Należy zaoferować wskaźniki biologiczne fiolkowe typu  Attest 1292.

Pytanie 11
Pozycja nr 26
Czy Zamawiający stosując nazwę własną produktu 3M Comply 00135 wymaga produktu firmy
3M, czy dopuszcza również produkty równoważne o wskazanym standardzie?
ODP.:  Zamawiający dopuszcza również produkty równoważne spełniające wszystkie pozostałe 



parametry zawarte w opisie. 
Pytanie 12
Pozycja nr 27
Czy Zamawiający do sterylizatora gazowego 3M Steri-Yac 5 XL stosując nazwę własną produktu 
3M  4-100  Ster  Gas  wymaga wskazanego produktu firmy 3M,  czy  dopuszcza również produkt 
równoważny dla sterylizatora o wymaganym standardzie?
ODP.:  Zamawiający dopuszcza produkt równoważny dla sterylizatora gazowego spełniający co 
najmniej parametry oferowane przez nabój gazowy 4-100 Ster Gas.

Pytanie 13
Pozycja nr 34
W pozycji tej, Zamawiający zawarł informacje o trzech polach wskaźnikowych przebarwiających 
się w łatwy do interpretacji kolor, jednocześnie nie precyzuje czy przebarwienia mają oznaczać 
czasowy postęp sterylizacji, spełnienie warunków krytycznych sterylizacji czy sumy wypadkowej 
całego procesu w autoklawie. Ponadto, w zawartym opisie podane wymagane warunki jakim ma 
odpowiadać  wskaźnik  sekwencyjny są  niemożliwe do spełnienia  ze  względu na to  iż  w całym 
świecie nikt jeszcze nie zwalidował procesu sterylizacji, którego efekt w tym samym czasie przy 
różnych temperaturach był taki sani. Do przeprowadzenia skutecznej sterylizacji parowej zgodnie z 
dyrektywami konieczne jest tak zwane zaistnienie czynników krytycznych w określonym czasie, 
np.:
1. Para wodna,
2.Ciśnienie  -  pow.2atm
3.Temperatura  -  134  °C
4.Czas - l min
Spełnienie tych wszystkich parametrów daje zwalidowany opisany w przepisach skuteczny proces 
sterylizacji. Jeżeli w tym procesie obniżymy tylko temperaturę do 121 "C a nie wydłużymy czasu 
ekspozycji  przy  pozostałych  stałych  parametrach,  cykl  sterylizacji  będzie  odczytywany  jako 
nieskuteczny. Czy Zamawiający w związku z powyższymi uwagami dopuści test sekwencyjny z 
trzema  polami  wskaźnikowymi  określającymi  spełnienie  parametrów  krytycznych  sterylizacji  i 
dodatkowym, polem określającym ekonomikę cyklu, klasy 6 do cykli 7 min. - 134 "C i 20 min. 
-121°C ?
ODP.: Należy zaoferować test do cyklu 7 min. - 134 °C i 20 min. -121°C.

Pytanie 14
Zestaw 4 - Akcesoria do ssaka Yictoria Yersa
Czy  Zamawiający  oczekuje  zbiornika  z  tworzywa  z  możliwością  poddawania  sterylizacji  w 
temperaturze do 121° C z pokrywą o pojemności 2 L?
ODP.:  Należy  zaoferować  zbiornik  z  tworzywa  z  możliwością  poddawania  sterylizacji  w 
temperaturze do 121° C z pokrywą o pojemności 2 L.

Pytanie 15
Zapisy umowy:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy z:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kań umowne:
1) w  wysokości  100  zł -  za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu 

obowiązków przewidzianych w § 5,
2) w  wysokości  5  %  wartości  wynagrodzenia  określonego  w  § 4  ust.  l  umowy  -  w  razie 

odstąpienia od umowy  przez   Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności 
za   które  odpowiada Wykonawca.

na
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)w  wysokości  1%  wartości  zamówienia  -  za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w 



wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 5,
2)  w  wysokości  5  %  wartości  wynagrodzenia  określonego  w  § 4  ust.  l  umowy  -  w  razie 
odstąpienia od umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek okoliczności 
za  które  odpowiada Wykonawca.
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze 
zm)  dokonuje  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  załączeniu 
poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ. 
Jednocześnie  na podstawie art.  38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień 
publicznych zamawiający przedłuża termin składania  ofert.  Nowym terminem składania ofert 
jest dzień 14.01.2011 godzina 12:00, zaś otwarcia ofert jest dzień 14.01.2011 godzina 12:30.



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 2

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość  Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto 
za całe 

zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość brutto 
za całe 

zamówienie 
A B C D E F= DxE G H= F+ wartość 

podatku VAT

1. Próbówko – strzykawka do badań biochemicznych, obj. 2 - 3 ml (a' 100) z 
nalepioną papierową etykietą

op. 240

2. Próbówko - strzykawka do hematologii K3 EDTA obj. 2,6 ml, średnica do 11 mm, 
do aparatu Pentra 80 (a' 100) z nalepioną papierową etykietą

op. 190

3. Próbówko strzykawka do oznaczania OB obj. 3-4 ml (a' 100) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 60

4. Próbówko-strzykawka do gazometrii , objętość 2,0 ml (a' 100) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 3

5. Próbówko-strzykawka do badań koagulologicznych, obj. 3 - 4 ml (a' 100) z 
nalepioną papierową etykietą

op. 30

6. Próbówko - strzykawka do oznaczania glukozy poj. 2 - 3 ml (a' 100) z nalepioną 
papierową etykietą

op. 24

7. Igła systemowa nr 8 do strzykawko-probówek, umożliwiająca bezpieczne 
pobranie krwi do kilku strzykawko-probówek  (a' 100)

op. 240

8. Igła systemowa nr 9 do strzykawko-probówek, umożliwiająca bezpieczne 
pobranie krwi do kilku strzykawko-probówek (a' 100)

op. 180

9. Łącznik do wenflonów (a' 100) op. 5

10. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 5 cm x 200 m

rola 2

11 Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 7,5 cm x 200 m

rola 2

12. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 10 cm x 200 m

rola 3

13. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 15 cm x 200 m

rola 3

14. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 20 cm x 200 m

rola 4

15. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 25 cm x 200 m

rola 2

16. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozm. 30 cm x 200 m

rola 2

17. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier 
o gramaturze 70 g, rozmiar 10 cm x 5 cm x 100 m

rola 3

18. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji par wodną i tlenkiem etylenu, 
folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o 
gramaturze 70 g, rozmiar 15 cm x 5 cm x 100 m

rola 3

19. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji para wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier 
o gramaturze 70 g, rozmiar 20 cm x 5,5 cm x 100 m lub  20 cm x 5,0 cm x 100 m 

rola 4

20. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji para wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier 
o gramaturze 70 g, rozmiar 25 cm x 6,5 cm x 100 m

rola 3



21. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji para wodną i tlenkiem 
etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier 
o gramaturze 70 g, 
rozmiary:  30 cm x 8 cm x 100 m lub 30cm x 6,5cm 100 m lub 38cm x 8cm x 
100m

rola 3

22. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do pary wodnej (liniowy) 
spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1, I klasy wg normy 
międzynarodowej ISO 11140-1. Perforowany, dzięki czemu umożliwiający użycie 
krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów; do sterylizacji w temperaturze 
121 i 134o C. Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2 cm) Comply 1250 (a' 480)
lub op. 240 szt. pasków o rozmiarze 1,6 cm x 10,8 cm, paski perforowane na 
pół.
 

op. 150

23. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu (liniowy) 
spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1, I klasy wg normy 
międzynarodowej ISO 11140-1. Perforowany, dzięki czemu umożliwiający użycie 
krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm 
(+/- 0,2 cm) Comply 1251 (a' 480) lub op. 240 szt. pasków o rozmiarze 1,6 cm x 
10,8 cm, paski perforowane na pół.

op. 30

24. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja tlenkiem 
etylenu; wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu; kompatybilny z odpowiednim 
autoczytnikiem; spełniający wymogi normy europejskiej EN 866 Attest 1294 (a' 
50)

op. 3

25. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja parą wodną; 
wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu; kompatybilny z odpowiednim 
autoczytnikiem; spełniający wymogi normy europejskiej EN 866 Attest 1292 (a' 
50)

op. 2

26. Zestaw testowy jednokrotnego użytku typu Bowie Dick Plus lub równoważny 
zawierający arkusz testowy umieszczony w pakiecie kontrolnym. Spełniający 
wymogi normy europejskiej EN 867-4. Comply 00135 (a' 20)

op. 20

27. Nabój gazowy do sterylizatora STERI VAC 5XL na 100% tlenku etylenu, 4-100 
Steri Gas  lub produkt równoważny (a' 12)

op. 25

28. Kaseta do drukarki CBM-920 (sterylizator parowy AS 446 WPA) szt. 13

29. Papier do drukarki sterylizatora parowego AS 446 WPA; szer. wewn. gilzy 12 +/- 
1 mm, gr. papieru 0,13 mm lub mniejsza; szerokość rolki 57 +/- 0,5 mm; średnica 
zewnętrzna 50 mm

szt. 15

30. Papier do drukarki sterylizatora gazowego STERI VAC 5XL, typ 1217 szt. 4

31. Filtr wstępny przed uzdatniaczem wody TRIO B-10 szt. 5

32. Etykiety do metkownicy trzyrzędowej BLITZ, zwykłe, jednostronnie klejące (a’ 
500 szt.)

op. 500

33. Rolka barwiąca do metkownicy trzyrzędowej BLITZ szt. 2

34 Sekwencyjny wskaźnik chemiczny do sterylizacji parowej z trzema polami 
wskaźnikowymi przebarwiającymi się w łatwy do interpretacji kolor, wskaźnik 
klasy 6 wg ISO 11140-1 do cykli 7 min. -134 oC i 20 min. -121 oC

Szt. 30

35 Test Kontroli zgrzewu szt 30

Razem:

W przypadku gdy zamawiający dopuścił inne wielkości opakowań, wymagane w kolumnie D ilości 
należy przeliczyć zaokrąglając w górę do pełnego opakowania.

……………………………                                                                       ….......................... 
Miejscowość, data Podpis



  Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 4

Akcesoria do ssaka Victoria Versa 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość  Cena 

jednostk. 
netto 

 Wartość netto 
za całe 

zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość brutto 
za całe 

zamówienie 
A B C D E F= DxE G H= F+ wartość 

podatku VAT

1. Wkład jednorazowy szt. 400

2. Filtr przeciwbakteryjny szt.          360    

3. Zbiornik z tworzywa z możliwością poddawania sterylizacji w temperaturze 
do 121o C z pokrywą o pojemności  2l.

szt.              4    

4. Przewód zasysający wielokrotnego użytku dł. 1,5 m, silikonowy szt.            10    

Razem:

……………………………                                                                       ….......................... 
Miejscowość, data Podpis

                                                                       


