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Kraków, dnia 19.10.2009 r.

DOP – ZP 283/2009
                                     

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę materialów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni 

nr sprawy ZP 25/2009

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Pakiet  1  –  Prosimy  o  dopuszczenie  oferty  producenta  wskaźników  biologicznych  spełniających 
wymogi PN EN ISO 11138-1, 3 co zapewnia właściwe działanie w cyklach w temperaturze 121 i 134 
C i dostarczenie certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej o zgodności z normami referencyjnej 
zamiast  okreslenia  warunków  zabicia  w  temperaturze  1210C  i  1340C  oraz  przedstawienia 
przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika. 
Odpowiedź  nr  1: Zamawiający  uściśla  opis  przedmiotu  zamówienia  w  załączniku  nr  1  do 
specyfikacji w grupie 1, który otrzymuje brzmienie::

• w pozycji 1, 
„1.  Wskaźnik  biologiczny  ampułkowy  do  sterylizacji  parowej  o  czasie  inkubacji  48h, 

(temperatura inkubacji 56ºC )”.
• oraz w wymaganiach szczegółowych poz. 2:

„2.  Ampułkowy wskaźnik biologiczny  do kontroli  procesu  sterylizacji  parą  wodną z  czasem 
inkubacji  48h  w  temperaturze  inkubacji   56ºC,  zapewniający  właściwe  działanie  w cyklach 
w temperaturze 121ºC i 134ºC „. 

Pytanie nr 2:
Pakiet 1, 2, 7, 8 – Prosimy o zmianę ilości wymaganych próbek:

• wskaźników biologicznych i chemicznych (pakiet 1 i pakiet 2) z 1 opakowania na 1 lub 3 
sztuki,

• papier do sterylizacji (pakiet 7) z 1 opakowania na 1 lub 3 arkusze,
• rękaw papierowo-foliowy (pakiet 8) z 1 rolki (która ma 200m) na 1-3 mb.,

gdyż  całe  opakowania/rolki  stanowią  bardzo  znaczącą  ilość  wyrobów  będących  przedmiotem 
niniejszego postępowania. 
Odpowiedź nr 2:     Zamawiający dopuszcza zmianę ilości wymaganych próbek:
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• wskaźników biologicznych i chemicznych (pakiet 1 i pakiet 2) – minimum 20 sztuk,
• papier do sterylizacji (pakiet 7) - minimum 20 arkuszy,
• rękaw papierowo-foliowy (pakiet 8) – wymagana ilość tj. 1 rolka pozostaje bez zmian;
tym samym zmienia zapis pkt VIII/3/g specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:

1 1 Wskaźniki biologiczne do kontroli 
sterylizacji

min. 20 sztuk

2 2 Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji min. 20 sztuk

7 7 Papier do sterylizacji 90 mm x 90 mm min. 20 arkuszy

II.  Powyższe  wyjaśnienia  zostają  umieszczone  na stronie  internetowej  Szpitala  www.zeromski-
szpital.pl. i stają się wiążące. 

III.  Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez 
zmian.

IV. Zmienia się zapis pkt. IV/g ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 07.10.2009 r.:
w grupie 1 i 2 – ilość próbek minimum 20 sztuk,
w grupie 7 – ilość próbek minimum 20 arkuszy.
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