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Parczew, 09.09.2019 r. 

  

Dział Zamówień Publicznych 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2019 (6) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 

medycznej 

  

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie 1 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 20 

Ponieważ korki jednocześnie pasujące do przyrządów do infuzji i strzykawek (złącze żeńskie) oraz 

kaniul (złącze męskie) są opisane w pozycji 21 pakietu, czy Zamawiający ma na myśli klasyczne 

jednokoreczki do venflonów (złącze męskie) posiadające wewnętrzny trzpień poniżej krawędzi korka 

w celu zachowania aseptyczności (zabezpiecza przed przypadkowym dotknięciem części wchodzącej 

o wnętrza)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

   dotyczy Zadania nr 1, pozycja 22 

Czy Zamawiający poprzez określenie „Mini-Spike” ma na myśli aplikator z filtrem antybakteryjnym 

posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę 

zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do 

fiolek lub butelek zabezpieczonych portami typu Minispike Plus? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 23        

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka jednorazowa o pojemności 2 ml/skala 0,1ml była 

wyposażona w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą 

nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 28 

 

http://www.spzozparczew.com.pl/


Strona 2 z 2 

 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka jednorazowa o pojemności 20 ml/skala 1,0ml była 

wyposażona w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą 

nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 29 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka jednorazowa o pojemności 5 ml/skala 0,2ml była 

wyposażona w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą 

nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6 

dotyczy Zadania nr 1, pozycja 30 

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka jednorazowa o pojemności 10 ml/skala 0,5ml była 

wyposażona w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą 

nominalną o min 20%, podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka, jałowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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