
Lublin, dnia 12 stycznia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-1/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

SPROSTOWANIE
do dokonanej zmiany treści SIWZ z dnia 12.01.2011

Zamawiający  w  załączeniu  przesyła  poprawiony załącznik  nr  2  do  SIWZ dot.  zestawu 2  i  4.
Załączona wersja w zakresie zestawu 2 i 4 jest wiąŜąca i ostateczna. W odniesieniu do pozostałych
zestawów wiąŜąca  jest  wersja  załącznika  nr  2  do  SIWZ przesłana  i  opublikowana  na  stronie
internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2011 r. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje nie zmieniony.  Terminem składania ofert jest dzień
18.01.2011 godzina 12:00, zaś otwarcia ofert jest dzień 18.01.2011 godzina 12:30.



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 2

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena
jednostk
. netto 

 Wartość
netto za

całe
zamówie

nie 

 Stawk
a

VAT(%)

 Wartość
brutto
za całe

zamówienie 
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oferowanego
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A B C D E F= DxE G H= F+
warto ść

podatku VAT

I

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, umoŜliwiająca bezpieczne
pobranie krwi do kilku strzykawko-probówek  (a' 100)

op. 240

8. Igła systemowa nr 9 do strzykawko-probówek, umoŜliwiająca 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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 niŜ 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
umoŜliwiający uŜycie 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' 240), 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
umoŜliwiający uŜycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów.
Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2 cm) Comply 1251 (a'240), 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 uŜytku typu Bowie Dick Plus lub
równowaŜny 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 równowaŜny (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 (bez dodatkowego czwartego pola określającego
ekonomikę cyklu)

Szt. 30

35 Test Kontroli zgrzewu szt 30

Razem:

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

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a takŜe
innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiających identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis
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1. Wkład jednorazowy szt. 400

2. Filtr przeciwbakteryjny szt.          360

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

szt.              4

4. Przewód zasysający wielokrotnego uŜytku dł. 1,5 m,
silikonowy

szt.            10

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a takŜe
innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiających identyfikację oferowanego wyrobu.

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

                                                                       


