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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr: 37/POIR_1.1.1/2020 

z dnia 14 marca 2020 roku 

 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dla: ampułkostrzykawki  

 

 

1. Zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są sterylne ampułkostrzykawki zawierające: 

 Pojemnik strzykawki z adapterem kołnierzowym 

 tłoczki,  

 stopery,  

 korki; 

 adapter luer lock; 

 końcówkę z nakrętką.  

Zgodnie z zamieszczonym rysunkiem poglądowym: 

 

 
 

W związku z prowadzonymi przez Wnioskodawcę pracami badawczo-rozwojowymi preferowane są 

strzykawki produkowane przez firmę BD o poniższych numerach katalogowych: 

47285410 - BD Hypak BSCF Plunger Stoppers 1-3ml – stopper do tłoka 

47275510 - BD Hypak SCF 2.25ml barrels – ampułkostrzykawka z końcówką tip cap i 

adapterem luer-lock 

Plunger Rod PR 1-3 ml - tłok 

Backstop for 1-3 ml barrels – adapter kołnierzowy 

 

47147110 - BD Hypak BSCF Plunger Stoppers 5ml – stopper do tłoka 

47514610 - BD Hypak SCF 5ml barrels – ampułkostrzykawka z końcówką tip cap i adapterem 

luer-lock 

47525608 - BD Hypak PR 5ml Plunger Rod - tłok 

Backstop for 5ml barrels – adapter kołnierzowy 
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2. Parametry: 

 Oferowane ampułkostrzykawki powinny być sterylne; 

 Pakowane w zbiorcze opakowania po 100 sztuk w przypadku ampułkostrzykawek 2.25ml 

lub po 64sztuki w przypadku ampułkostrzykawek 5ml, zgodnie z poniższym rysunkiem 

poglądowym: 

 
 Pojemnik strzykawki wykonany z przezroczystego, bezbarwnego szkła 

borokrzemianowego, pozbawiony napisów i oznaczeń; 

 Pojemnik strzykawki powinien być wyposażony w adapter kołnierzowy; 

 Końcówka ampułkostrzykawki typu luer pasująca do półsztywnej końcówki żeńskiej luer w 

końcówce igły, dodatkowo ampułkostrzykawka powinna być wyposażona w adapter typu 

luer lock; 

 Stoper wykonany z elastomeru stanowiący fizyczną i bakteryjną barierę; 

 Stopery pakowane w podwójne, zapieczętowane opakowania z polietylenu po 1000-1500 

sztuk; 

 Tłoki wykonane z plastiku, kompatybilne ze stoperem, istnieje możliwość połączenia tłoka 

ze stoperem; 

 Wkręcane korki z blokadą przeciw wypadaniu, chroni nasadkę końcówki „tip cap”; 

 Końcówka „tip cap” wykonana z elastomeru, służąca zachowaniu fizycznej szczelności i 

bariery sterylności; 

 

 Pojemności ampułkostrzykawek: 

 2,25 ml. 

 Wymiary dla pojemności 2,25 ml: 

 Długość pojemnika strzykawki ok 54,5mm 

 Długość strzykawki od adaptera kołnierzowego do końcówki luer ok 

67mm 

 Długość strzykawki od adaptera kołnierzowego do końca końcówki „tip 

cap” 74mm 

 Średnica wewnętrzna pojemnika strzykawki ok 8,65mm 

 Długość stopera ok 7,7mm 

 Szerokość stopera ok 9,15mm 

 

 Pojemności ampułkostrzykawek: 

 5ml. 

 Wymiary dla pojemności 5ml: 

 Długość pojemnika strzykawki ok 66,7 mm 

 Długość strzykawki od adaptera kołnierzowego do końcówki luer ok 

79,9 mm 
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 Długość strzykawki od adaptera kołnierzowego do końca końcówki „tip 

cap” 87,3 mm 

 Średnica wewnętrzna pojemnika strzykawki ok 11,85 mm 

 Długość stopera ok 8,5 mm 

 Szerokość stopera ok 12,6 mm 

 

 Ampułkostrzykawki, korki wraz z blokadą i zatyczki nadające się do sterylizacji w 

nadciśnieniu (do 3 barów) i wysokiej temperaturze (do 135
o
C); 

 Ampułkostrzykawki z przeznaczeniem do pakowania wyrobów medycznych; 

 Posiadające certyfikat dla normy ISO 13485; 

 

 

3. Ilości: 

Wycena ampułkostrzykawek na potrzeby postępowania, powinna dotyczyć poniższych ilości: 

 

Ampułkostrzykawki o pojemności 2,25 ml: 

 Pojemniki strzykawek wraz z adapterem luer lock, adapterem kołnierzowym oraz końcówką 

„tip cap”  - ok 5000 szt (w zależności od sposobu pakowania) 

 Tłoki pakowane zbiorczo – ok 5000 szt (w zależności od sposobu pakowania) 

 Stopery pakowane zbiorczo – ok 5000 szt (w zależności od sposobu pakowania). 

 

Ampułkostrzykawki o pojemności 5 ml: 

 Pojemniki strzykawek wraz z adapterem luer lock, adapterem kołnierzowym oraz 

końcówką „tip cap” - 5000szt 

 Tłoki pakowane zbiorczo – 5000szt 

 Stopery pakowane zbiorczo – 5000szt 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponowienia zamówień u wybranego dostawcy. 

 

4. Dokumentacja: 

Dla ampułkostrzykawek wymagane będą kopie certyfikatów potwierdzających rejestrację jako 

wyrobu medycznego, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

 


