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LAS-162/4-PN/40-2020       Rybnik, dnia 24.07.2020 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych, w tym kaniul i strzykawek  
(zamówienie nr LAS-162-PN/40-2020) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 17.06.2020 r., nr 2020/S 116-281169 

  
 
Zamawiający modyfikuje odpowiedzi na pytania 1, 2 oraz 3 z dnia 22.07.2020 r. jak niżej: 

Pytanie 1: „Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 3 ml, renomowanej kanadyjskiej firmy 
MedXL, z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie 
i Polsce, w tym przez Zamawiającego,  jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika, ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. 
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki.” 

Pytanie 2: „Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 5 ml, renomowanej kanadyjskiej  firmy 
MedXL  z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie i 
Polsce, w tym przez Zamawiającego, jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika , ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna.  
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki.” 

Pytanie 3: „Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych 
fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 % o poj. 10 ml, renomowanej kanadyjskiej firmy 
MedXL, z powodzeniem stosowanych w ośrodkach klinicznych w Kanadzie, USA , Europie i 
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Polsce, w tym przez Zamawiającego , jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim 
gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki 
luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna 
budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika ogranicznik tłoka uniemożliwiający 
wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki 
zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce. Sterylizacja radiacyjna.  
Dodatkowe oznaczenie na cylindrze zawartej dawki  
Pragniemy nadmienić, że producent strzykawek firma MedXl od ponad 25  lat wdraża 
innowacyjne rozwiązania do opieki nad wkłuciem,  a  oferowane strzykawki  to produkt 
najwyższej jakości.” 

Odpowiedź 1-3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższych pytaniach. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, natomiast zmianie ulega termin składania 

ofert oraz wnoszenia wadium ustalony po modyfikacji do dnia 31.07.2020 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
 
 
 
 

 
 


