
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 11065-2012 z dnia 2012-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk
PAKIET I - STERYLIZACYJNY PAPIER KREPOWY W ARKUSZACH Wymagania : -papier miękki - włókno celulozowe - 
zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,02% - wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku...
Termin składania ofert: 2012-01-19 

Numer ogłoszenia: 15356 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11065 - 2012 data 11.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: PAKIET I - STERYLIZACYJNY PAPIER KREPOWY W ARKUSZACH Wymagania : -papier miękki 

- włókno celulozowe - zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,02% - wytrzymały na 
rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, 
wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 
nie mniej niż 0,5kN/m ( w celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez 
producenta) - stabilny wymiar w stanie suchym i mokrym - o dobrej przepuszczalności czynników sterylizacyjnych - 
gramatura minimum 60g/m2 - potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez 
certyfikowane laboratorium - zgodność z normą PN-EN 868 1 BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały 
rozmiar 75cm x 75 cm 3000 2 BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 90cm x 90 cm 1500 3 
BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 100cm x 100cm 1500 4 BIAŁY Sterylizacyjny papier 
krepowy w arkuszach biały rozmiar 120cm x 120cm 2500 5 ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach zielony 
rozmiar 75cm x 75 cm 3000 6 ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach zielony rozmiar 90cm x90cm 1500 7 
ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach zielony rozmiar 100cm x 100cm 1500 8 ZIELONY Sterylizacyjny 
papier krepowy w arkuszach zielony rozmiar 120cm x 120cm 2500 9 TAŚMY WSKAŹNIKOWE para wodna 25mm x 
50m 120 Razem: PAKIET II - RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ( test para wodna i tlenek etylenu) Wymagania: - wyrób 
nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni , która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami 
przeznaczonymi do zapakowania - odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy 
niż 155 mm - powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji nie mniejsza niż 100 m2 - zgrzew fabryczny wielokrotny - 
na opakowaniach umieszczony nr LOT, rozmiar opakowania i kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki) 
znak CE - zgodnie z art. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych - opisy dotyczące wskaźników procesów sterylizacji 
umieszczonych na opakowaniu wykonane w języku polskim - wskaźniki sterylizacji umieszczone między warstwami 
laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego od strony folii - bezpyłowe i łatwe oddzielanie folii od papieru - folia o 
wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiające łatwą identyfikację zawartości - zgodność z normą EN-PN 868 1 
PŁASKI 50 mm x 200m 15 2 PŁASKI 75 mm x 200m 30 3 PŁASKI 100 mm x 200m 20 4 PŁASKI 120 mm x 200m 40 5 
PŁASKI 150 mm x 200m 20 6 PŁASKI 200 mm x 200m 20 7 PŁASKI 250 mm x 200m 30 8 Z FAŁDĄ 75 x 25 : 100m 50 
9 Z FAŁDĄ 100 x 40 : 100m 50 10 Z FAŁDĄ 150 x 50 : 100m 50 11 Z FAŁDĄ 200 x 50 : 100m 40 12 Z FAŁDĄ 250 x 
60 : 100m 40 13 Z FAŁDĄ 300 x 60 :100m 6 Razem: Pakiet III - POZOSTAŁE AKCESORIA DO STERYLIZACJI 1 
WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) 
rozmiar 25cm x 30 cm 2500 2 WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu 
absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 30cm x 50 cm 1500 3 Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 5,0 cm x 12,8 cm 
Ochraniacze muszą posiadać przezroczystą kieszonkę na ostrze narzędzi umożliwiającą łatwą identyfikację narzędzi. 4000 
4 Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 9,0 cm x 17,5 cm Ochraniacze muszą posiadać przezroczystą kieszonkę na ostrze 
narzędzi umożliwiającą łatwą identyfikację narzędzi. 1500 5 Marker - nietoksyczny tusz, szybkoschnący, wodoodporny i 
żaroodporny, nieblaknący, do trwałego opisu plastykowych części opakowań sterylizacyjnych, kolor czarny, średnica 
pisaka 0,75mm 100 6 Marker - nietoksyczny tusz, szybkoschnący, wodoodporny i żaroodporny, nieblaknący, do trwałego 
opisu plastykowych części opakowań sterylizacyjnych, kolor zielony, średnica pisaka minimum 1,0 mm 100 Razem: Pakiet 
IV - POZOSTAŁE AKCESORIA DO STERYLIZACJI 1 Naboje z tlenkiem etylenu do sterylizacji masa gazu - 100 
gramów (minimalna masa brutto - 112 gramów) 100% tlenek etylenu do sterylizatora gazu 3M STERI-VAC 5XL 430.. 

• W ogłoszeniu powinno być: PAKIET I - STERYLIZACYJNY PAPIER KREPOWY W ARKUSZACH Wymagania : 
-papier miękki - włókno celulozowe - zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,02% - 
wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej 
niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku 
poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m ( w celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty 
wydane przez producenta) - stabilny wymiar w stanie suchym i mokrym - o dobrej przepuszczalności czynników 
sterylizacyjnych - gramatura minimum 60g/m2 - potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 
wystawione przez certyfikowane laboratorium - zgodność z normą PN-EN 868 1 BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w 
arkuszach biały rozmiar 75cm x 75 cm 3000 2 BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 90cm x 
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90 cm 1500 3 BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 100cm x 100cm 1500 4 BIAŁY 
Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 120cm x 120cm 2500 5 ZIELONY Sterylizacyjny papier 
krepowy w arkuszach zielony rozmiar 75cm x 75 cm 3000 6 ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach 
zielony rozmiar 90cm x90cm 1500 7 ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach zielony rozmiar 100cm x 
100cm 1500 8 ZIELONY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach zielony rozmiar 120cm x 120cm 2500 9 TAŚMY 
WSKAŹNIKOWE para wodna 25mm x 50m 120 Razem: PAKIET II - RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ( test para 
wodna i tlenek etylenu) Wymagania: - wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni , która jest przeznaczona 
do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania - odstęp pomiędzy powtarzającym się 
nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155 mm - powierzchnia pojedynczego wskaźnika sterylizacji nie 
mniejsza niż 100 m2 - zgrzew fabryczny wielokrotny - na opakowaniach umieszczony nr LOT, rozmiar opakowania i 
kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki) znak CE - zgodnie z art. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych - 
opisy dotyczące wskaźników procesów sterylizacji umieszczonych na opakowaniu wykonane w języku polskim - 
wskaźniki sterylizacji umieszczone między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego od strony folii - 
bezpyłowe i łatwe oddzielanie folii od papieru - folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiające łatwą 
identyfikację zawartości - zgodność z normą EN-PN 868 1 PŁASKI 50 mm x 200m 15 2 PŁASKI 75 mm x 200m 30 3 
PŁASKI 100 mm x 200m 20 4 PŁASKI 120 mm x 200m 40 5 PŁASKI 150 mm x 200m 20 6 PŁASKI 200 mm x 200m 20 
7 PŁASKI 250 mm x 200m 30 8 Z FAŁDĄ 75 x 25 : 100m 50 9 Z FAŁDĄ 100 x 40 : 100m 50 10 Z FAŁDĄ 150 x 50 : 
100m 50 11 Z FAŁDĄ 200 x 50 : 100m 40 12 Z FAŁDĄ 250 x 60 : 100m 40 13 Z FAŁDĄ 300 x 60 :100m 6 Razem: 
Pakiet III - POZOSTAŁE AKCESORIA DO STERYLIZACJI 1 WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE (do wykładania tac z 
instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 25cm x 30 cm 2500 2 WKŁADKI 
WCHŁANIAJĄCE (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 30cm 
x 50 cm 1500 Razem: Pakiet III A - POZOSTAŁE AKCESORIA DO STERYLIZACJI 1 Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 
5,0 cm x 12,8 cm Ochraniacze muszą posiadać przezroczystą kieszonkę na ostrze narzędzi umożliwiającą łatwą 
identyfikację narzędzi. 4000 2 Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 9,0 cm x 17,5 cm Ochraniacze muszą posiadać 
przezroczystą kieszonkę na ostrze narzędzi umożliwiającą łatwą identyfikację narzędzi. 1500 3 Marker - nietoksyczny tusz, 
szybkoschnący, wodoodporny i żaroodporny, nieblaknący, do trwałego opisu plastykowych części opakowań 
sterylizacyjnych, kolor czarny, średnica pisaka 0,75mm 100 4 Marker - nietoksyczny tusz, szybkoschnący, wodoodporny i 
żaroodporny, nieblaknący, do trwałego opisu plastykowych części opakowań sterylizacyjnych, kolor zielony, średnica 
pisaka minimum 1,0 mm 100 Razem: Pakiet IV - POZOSTAŁE AKCESORIA DO STERYLIZACJI 1 Naboje z tlenkiem 
etylenu do sterylizacji masa gazu - 100 gramów (minimalna masa brutto - 112 gramów) 100% tlenek etylenu do 
sterylizatora gazu 3M STERI-VAC 5XL 430. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie Pakiet 1 - 1350,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Pakiet 2 - 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 
00/100) Pakiet 3 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Pakiet 4 - 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 
00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 4. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 
8710 do terminu składania ofert... 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie Pakiet 1 - 1350,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Pakiet 2 - 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) Pakiet 3 - 
25,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć złotych 00/100) Pakiet 3A -175,00 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) 
Pakiet 4 - 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert.. 


