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Do Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę płynów i sprzętu 
jednorazowego do terapii nerkozastępczej.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569039-N-
2018 z dnia 06.06.2018 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dla: „Pakiet - Płyny i sprzęt jednorazowy do terapii nerkozastępczej” 
terminu dostawy 48 godzin w dni robocze. Płyny do terapii nerkozastępczej to towar o dużej masie i objętości, 
przewożony na paletach i wymagający odpowiednich specjalistycznych środków transportu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy wynoszący 2 dni robocze. 
 
Pytanie 2 (dot. poz. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych 
pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3 (dot. poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 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 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 . 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 4 (dot. poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 (dot. poz. 3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu zbiorczego i  stworzy osobny pakiet dla tej 
pozycji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, 
odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi 
przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm 
oraz 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości 
wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7 (dot. poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne 
oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 
cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co 
zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia 
doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika 
podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, 
strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona 
prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 (dot. poz. 11) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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