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WSZYSCY
dot.: modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów do
sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem.

Z uwagi na udzielenie do przedmiotowego postępowania odpowiedzi na pytania w dniu
18.12.2020r., Zamawiający dokonuje zmiany treści zaproszenia do składania ofert na
dostawę materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
W załączniku nr 1 pakiet nr 2 do zaproszenia do składania ofert (kalkulacja cenowa do
oferty) do opisu wymogów dotyczących rękawów, dodaje się:
„Wymagana temperatura zgrzewania rękawów w zakresie 180-2200C”
Zmieniony załącznik nr 1 pakiet nr 2 w załączeniu
Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje bez zmian.

Zastępca Dyrektora
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji
Mgr Helena Brzozowska

Pakiet nr 2
Rękawy:
- Wymagana temperatura zgrzewania rękawów w zakresie 180-2200C
- gramatura papieru 60 g na m2,
- folia min. 5 warstwowa, nawinięta na zewnątrz,
- min.3 kanały termozgrzewu,
- wskaźniki sterylizacji S/EO/ umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią ,
- oznaczony kierunek otwierania z tyłu i z przodu,
- wskaźniki , napisy i oznaczenia umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia,
- znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawach
substancja testowa naniesiona w sposób ciągły (bez przerwy i szlaczków).

Przedmiot zamówienia
Lp.

j. m.

ilość

1

Rękaw do sterylizacji folia/ papier 100mm /
200mb

rolka

48

2

Rękaw do sterylizacji folia/ papier 150mm /
200mb

rolka

48

3

Rękaw do sterylizacji folia/ papier 200mm /
200mb

rolka

44

4

Rękaw do sterylizacji folia/ papier 250mm /
200mb

rolka

24

rolka

20

szt.

1000

szt.

500

5

6

7

Rękaw do sterylizacji folia/ papier 300mm /
200mb
Papier krepowy: gramatura papieru
min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie,
nie zmienia koloru po procesie sterylizacji.
Kolor biały. Rozmiar 60cm x 60cm
Papier krepowy: gramatura papieru
min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie,
nie zmienia koloru po procesie sterylizacji.

Cena
jednost
netto(zł
)

Cena netto
za całość
asortymentu

VAT
%
stawka
i kwota

Cena brutto
za całość
asortyment
u

Opis oferowanego
produktu,
nazwa producenta,
nr katalogu

8.

9.

Kolor zielony. Rozmiar 60cm x 60cm
Materiał opakowaniowy do sterylizacji
skaładający się z trzech róznych warstw: *
warstwy wykonanej z podłużnych włókien
polipropylenowych odpowiedzalnej za
wytrzymałoścmateriału, warstwy stanowiącej
barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej,
gramatura≥70g/m2, możliwość stosowania w
sterylizacji S i EO,możliwość zastosowania
jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał
zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1
i EN 868-2, kolor zielony, rozmiar
100x100cm, opakowanie - 200 szt.
Syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze
niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca
lateksu, o gramaturze 55g/m2. Możliowść
stosowania w sterylizacji parowej,
nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu.
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku
walcowania: 2,4 kN/ w kierunku
poprzecznym 1,35kN/m; rozciąganie w
kierunku walcowania: 70%, w kierunku
poprzecznym: 65%. Spełnia wymogi bariery
mikrobilogicznej w stanie suchym i mokrym.
Produkt zgodny z EN868:2

szt.

1000

szt.

400

RAZEM
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( podpis wykonawcy)

