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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin 17-09-2013r 
znak sprawy: ZP/220/74/13 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek jednorazowego użytku, 
 

Wyjaśnienia nr 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: 
 
Pytanie 1 

 PAKIET „STRZYKAWKI JEDNOKROTNEGO U ŻYTKU”  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do podawania insuliny 1 
ml z igłą z podziałką co 0,1 ml.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 2 
PAKIET „STRZYKAWKI JEDNOKROTNEGO U ŻYTKU”  
Zwracam się również z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do podawania 
insuliny 1ml oraz tuberkuliny 1ml z podziałką po jednej stronie cylindra.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 3 
poz. 1-4: 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać długość skali na 
cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą jak i bez rozszerzenia skali.  
 
Pytanie 4 
poz. 7 i 8 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc „strzykawki kompatybilne z 
pompami używanymi w Szpitalu” ma na myśli strzykawki wpisane w menu pomp 
wymienionych w SIWZ, tak jak obecnie używane? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z siwz wymaga złożenia próbek w celu sprawdzenia  
spełniania przez oferowane wyroby wymagań postawionych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy  wzoru umowy (rozdziału II siwz): 
Prosimy o zmianę zapisu  § 10 pkt 1a i b oraz 1c na: 
1a i b – poprzez wykreślenie stwierdzenia „…jednak nie mniej niż 50,00zł…” oraz „…w 
wysokości 20,00zł za każdy dzień opóźnienia”. 
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1c – poprzez zmianę określenia „…w wysokości  10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy”…”. 

 
Wprowadzenie takowej zmiany jest uzasadnione ty, aby Zamawiający nie naraził się na zarzut 
stosowania rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, a tym samym kształtowania 
stosunku prawnego sprzecznie z zasadami współżycia społecznego w taki sposób, by strony 
były nierównomiernie obciążone ryzykiem i obowiązkami. Jednocześnie należy powołać się 
na stanowisko zajęte w judykaturze przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 marca 
1988r. (IV CR 58/88) w myśl którego „kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna 
ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara 
umowna – tracąca  charakter surogatu odszkodowania – prowadziłaby do nie uzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela. Zamawiający powinien mieć także na względzie, iż zgodnie z 
art.58 par. 2 kodeksu cywilnego, którego przepisy stosuje się do postanowień umów w 
sprawach Zamówień Publicznych, umowa może być uznana za nieważną jeżeli jej zawarcie 
lub nadanie jej określonej treści było wynikiem nadużycia przez jedną ze stron silniejszej 
pozycji”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 
 
Pytanie 6 
Poz 5 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do Insuliny 1ml z dołączona Igłą w 
rozmiarze 0,3x13m, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane strzykawki 
 
Pytanie 7 
Poz 6 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do tuberkuliny 1ml z dołączoną igłą w 
rozm. 0,45 x 10 mm lub 0,5 x 16mm spełniających pozostałe wymogi siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane strzykawki 
 
Pytanie 8 
Poz 1- 4 
Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowania zbiorcze z odpowiednim przeliczeniem 
ilości w formularzu cenowym 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy wymogu dostarczenia próbek: 
Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 15szt w poz. 1-8, co pozwoli na ocenę 
zgodności zaoferowanego asortymentu z zapisami siwz 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
ZADANIE 1, poz. 1-6 
Najmniejsze opakowania handlowe zawierają minimum 100 sztuk, dlatego zwracamy się z 
prośbą o umożliwienie podania ceny jednostkowej za sztukę do czterech miejsc po przecinku. 
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Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za minimalne opakowanie 
handlowe, tj. za 100 sztuk w przeliczeniu na ilości podane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z siwz. 
  
Pytanie 11  
ZADANIE 1 , POZ. 7-8 
Czy Zamawiającemy wystarczy pisemne potwierdzenie producenta o współpracy danej 
strzykawki z wymienionymi pompami strzykawkowymi? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza złożenie proponowanego oświadczenie producenta. 
Jednocześnie Zamawiający nie odstępuje od wymogu złożenia próbek w ilościach 
opisanych w siwz. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 
składania ofert. 

                 
               

 

    Z poważaniem  

 

 

 

….……………………………………… 

     DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE 


