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DZPiZ- 03/75/2018 

 

WYKONAWCY 

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

i dostawę wyrobów medycznych - akcesoriów i materiałów jednorazowych do hemodializ na rzecz 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” cz. V (nr sprawy 75/2018)   

 

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 

postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert oraz doprecyzuje o jaki aparat chodzi? Reszta zgodna z SIWZ 

Odpowiedź nr 1:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 2:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert? Reszta zgodna z SIWZ 

Odpowiedź nr 2:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 3:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów wyłącznie w 3 

powierzchniach: 1,4m2, 1,7m2, 2,1m2 ? Reszta zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź nr 3:  

Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert ? Reszta zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź nr 4:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 5:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert ? Reszta zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź nr 5:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  
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Pytanie nr 6:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 4 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert? Reszta zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź nr 6:  

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7:  

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 7 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji do osobnego pakietu co 

zwiększy liczbę ofert? Reszta zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź nr 7: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

          

Pytanie nr 8:  

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany                                      

z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych 

otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr                                

i długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm   z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach 

sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, 

rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘J’                      

z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa 

rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma 

mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.  

Odpowiedź nr 8: 

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 9:  

Pakiet 1, pozycja 9 

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4%, 30% 46,7% 

w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu 

utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim 

profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie 

przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu 

Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem, gdyż maksymalne ciśnienie 

wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 Bara. Ciśnienie infuzji 

nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 Bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie 

spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany                             

w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.:                 

z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych 

strzykawek oraz igieł, które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy 

personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie 

powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie 

dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin 

Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania 

opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem 

zamawianej ilości. 
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Odpowiedź nr 9: 

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?  

Odpowiedź nr 10: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet ? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 

przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź nr 11: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, wymagania pozostają zgodne z SIWZ.  

 

Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 8 dopuści Cewniki naczyniowe do hemodializy poliuretanowe 

dwukanałowe o średnicy: 

• 11 F i długościach 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm  

• 12 F i długościach 15 cm, 20 cm? 

Odpowiedź nr 11: 

TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

         /-/ 

Zarząd Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dołęgowska 


