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DZPiZ- 01/40/2017 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup 

i dostawę akcesoriów do terapii nerkozastępczej i płynów do hemofiltracji   na rzecz  Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. (nr sprawy 40/2017). 
 

Działając na podstawie 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 

niniejszego postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1: dotyczy załącznika nr 3 formularz cenowo-asortymentowy poz. 12: 

Z uwagi na zmianę opakowania wprowadzoną przez producenta prosimy Zamawiającego o zgodę                

na zaoferowanie 4% cytrynianu sodu w workach o objętości 1,5l. Pozostałe parametry bez zmian. 

Prosimy o informację czy należy przeliczyć ogólnie zapotrzebowaną ilość roztworu (800l)                     

na proponowaną objętość roztworu w worku, czyli 534 sztuki po 1,5l czy też zachować 

dotychczasową ilość worków. 

Odpowiedź nr 1 : TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 4 % cytrynianu sodu                            

w workach o objętości 1,5l, jednak bez przeliczania ilości worków. 

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami 

publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z załącznik nr 3 poz. 10, 11 i 12                     

i utworzy z niej osobny pod pakiet 3a, lub dopuści składania ofert na poszczególne pozycje,                          

co pozwoli na zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez 

Zamawiającego aparatem Multifiltrate, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne                   

ze względów ekonomicznych ? 

Odpowiedź nr 2: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający  w pozycji 12 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml  (1000 

ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda 

do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany                    

w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia 

plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu 

pozaustrojowego? 

Odpowiedź nr 3: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

 

Pytanie nr4:  

Czy Zamawiający w pozycjach 1o i 11 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji               

w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu                             

i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l)                             
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w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła 

typu spike, igła) ?  

Odpowiedź nr 4: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

 

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10, 11 i 12 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź nr 5: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 
 

 

   Z poważaniem  

    Prezes Zarządu 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                           /-/ 

         Elżbieta Makulska-Gertruda 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


