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znak sprawy: ZP/220/15/19                                                                              Szczecin, dnia 3 marca  2019r 
  
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa strzykawek jednorazowego użytku 

           Wyjaśnienia 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca I 

Zadanie Strzykawki, poz. 1-3, 5-6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu cenowym . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 

Zadanie Strzykawki, poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu cenowym . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 

Zadanie Strzykawki, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Zadanie Strzykawki, poz. 9, 10 
Czy Zamawiający pisząc „ z końcówką do cewników i zatyczką”, wymaga strzykawek z zatyczką na końcówkę 
cewnikową? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga strzykawek nie z zatyczką a dodatkowym łącznikiem redukcyjnym Luer. 
 

Zadanie Strzykawki, poz. 10 
Czy Zamawiający odstąpi od zatyczki przy strzykawce o pojemności 100 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
Zadanie Strzykawki, poz. 9, 10 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z dwustronną skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 

Zadanie Strzykawki, poz. 9 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z min. jednym dodatkowym łącznikiem Luer? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
Zadanie Strzykawki, poz. 10 
Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z min. dwoma dodatkowymi łącznikami Luer? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że tak ale z minimum jednym. 
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WYKONAWCA II 
Dotyczy zadania 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku 
ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki?  

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 

Dotyczy zadania 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem  zamawianych ilości? 

Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 

Dotyczy zadania 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały rozszerzenie skali do: 
2ml – skala do 3ml 
5ml – skala do 6ml 
10ml – skala do 12ml 
20ml – skala do 24ml 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 

Dotyczy zadania 1 poz. 9,10 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem „zatyczką”? Czy Zamawiający ma na 
myśli aby strzykawki posiadały łącznik redukcyjny luer?. 

Odpowiedź 
Zamawiający ma na myśli aby strzykawki posiadały łącznik redukcyjny luer 
 
Dotyczy zadania 1 poz. 9,10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek bez zatyczki. Niemal wszystkie strzykawki cewnikowe są 
produkowane bez zatyczek.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale z łącznikiem redukcyjnym Luer. 
 
Dotyczy zadania 1 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę typu Żaneta firmy Margomed – 50 ml z możliwością 
rozszerzenia skali do 60 ml ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 

 
WYKONAWCA III 
Poz.1-4: 
1.Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie strzykawek dwuczęściowych z odpowiednim przeliczeniem 
ilości w formularzu cenowym.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
2.Prosimy o dopuszczenie podania cen jednostkowych brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, co 
pozwoli uniknąć zawyżania wartości oferty. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z 
dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest 
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.5: 
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki o podawania insuliny 1ml /U100z igłą wtopioną 29G 0,33mm x 
12,5mm (1/2”) z przezroczystym cylindrem dokładnie pokazującym zawartość strzykawki, gwarantującą pełne podanie  
leku (bez start)-minimalna przestrzeń zalegająca (przestrzeń martwa), wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne 
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dawkowanie leków, podziałka co 0,01ml jednostronna, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem 
tłoka, strzykawka i igła trwale połączona ze strzykawką w jednym opakowaniu, wysoka szczelność, wtopiona igła 
iniekcyjna; w opakowaniu pośrednim 100szt, na opakowaniu jednostkowym, pośrednim i zbiorczym: producent, nazwa, 
seria, nr katalogowy, data ważności. 
2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki o podawania insuliny 1ml /U100z igłą wtopioną 30G 0,3mm x 
12,5mm (1/2”) z przezroczystym cylindrem dokładnie pokazującym zawartość strzykawki, gwarantującą pełne podanie  
leku (bez start)-minimalna przestrzeń zalegająca (przestrzeń martwa), wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne 
dawkowanie leków, podziałka co 0,01ml jednostronna, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem 
tłoka, strzykawka i igła trwale połączona ze strzykawką w jednym opakowaniu, wysoka szczelność, wtopiona igła 
iniekcyjna; w opakowaniu pośrednim 100szt, na opakowaniu jednostkowym, pośrednim i zbiorczym: producent, nazwa, 
seria, nr katalogowy, data ważności. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.6: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do podawania tuberkuliny 1ml z igła wtopioną 25G 0,5mmx16mm 
(5/8”) z przezroczystym cylindrem dokładnie pokazującym zawartość strzykawki, gwarantującą pełne podanie  leku (bez 
start)-minimalna przestrzeń zalegająca (przestrzeń martwa), wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne 
dawkowanie leków, podziałka co 0,01ml jednostronna, pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem 
tłoka, strzykawka i igła trwale połączona ze strzykawką w jednym opakowaniu, wysoka szczelność, wtopiona igła 
iniekcyjna; w opakowaniu pośrednim 100szt, na opakowaniu jednostkowym, pośrednim i zbiorczym: producent, nazwa, 
seria, nr katalogowy, data ważności. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Poz.5 i 6: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania strzykawki bezpiecznej z mechanizmem 
umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem 
strzykawki oraz odłamanie tłoka po iniekcji  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki bezpiecznej z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne 
schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki oraz odłamanie 
tłoka po iniekcji 
 
Poz.9 :  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek cewnikowych pojemności 50/60ml . 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz.9 i 10: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania standardowych strzykawek z końcówką stożkową do cewników, tak jak obecnie 
stosowane, bez zatyczki o pojemności 50/60ml i 100ml. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza bez zatyczki ale z dodatkowa złączką Luer. 
 
WYKONAWCA IV 
1. Poz 1-4. Czy Zamawiający mając na względzie dobro oraz zdrowie pacjentów wymaga aby zaproponowane 
strzykawki nie zawierały PCV, DEHP, bisphenol A oraz latexu poparte zapisami w karcie technicznej produktu? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga. 
 
2. Poz 5-6. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 120 sztuk? Ilośc sztuk w opakowaniu nie ma żadnego 
wpływu na jakość oferowanego asortymentu. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza. 
 
3. Poz 7-10. Czy Zamawiający mając na względzie dobro oraz zdrowie pacjentów wymaga aby zaproponowane 
strzykawki nie zawierały PCV, DEHP, oraz latexu ? 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga. 
 
4. Dotyczy poz. 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę  do insuliny o pojemności 1 ml – U100 z  igłą dołączoną 
osobno. Pozwoli to na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zgodę na podzielenie przez Wykonawcę wiersza tak aby była 
możliwość zaoferowania dwóch oddzielnych numerów katalogowych (strzykawka, igła) dla pozycji nr 5.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
5. Dotyczy poz. 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o wydzielenie pozycji nr 5 do 
osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.  

Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
6. Dotyczy par. 10 ust. 1 pkt. C wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od wartości niezrealizowanej 
części umowy.  

Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc 
po przecinku? 
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością 
do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem 
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak 
przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie 
jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego 
w umowie. 
Odpowiedź 
Zamawiający  wyraża zgodę. 
 
Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert: 
-składanie do dnia 08.03.2019r do godz. 09:30 
-otwarcie ofert odbędzie się 08.03.2019r o godz. 10:00 

 

   Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 
 

 
        Z poważaniem    

 
 
 

                           Dyrektor SPSK-2 PUM 
w Szczecinie 

         /podpis w oryginale/ 
 


