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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, znak 
PN/18/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 3 poz. 4, 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  
nr 3, pozycja nr 4,5, płyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izojonowy, o zawartości Na – 
145mmol/l, K- 4 mmol/l, Ca – 2,5 mmol/l, Mg – 1 mmol/l, Cl – 127 mmol/l, osmolalność  
rzeczywista 290 mOsmol/kg H20? 
2. Dot. Pakietu 3 poz. 4, 5: Z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulan-
tem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, a mleczany powodują  powstanie 
kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia oraz  na zalecenia dotyczące zbilansowanej płyno-
terapii,  w pakiecie nr 3, pozycja nr 4,5, należy zaoferować  płyn wieloelektrolitowy w 
pełni zbilansowany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o  układzie  buforujący składają-
cym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale  nie powinien zawierać mleczanów i 
cytrynianów? 
3. Dot. Pakietu 9 poz. 2, 3, 4: Z uwagi na fakt, że chlorek potasu jest lekiem wysokiego 
ryzyka i znajduje się na  liście „leków wysokiego ryzyka” w Unii Europejskiej, czy w pa-
kiecie nr 9,pozycja nr 2,3,4, należy zaoferować wyspecyfikowany gotowy do użytku roz-
twór chlorku potasu,   w opakowaniu stojącym zawierającym dwa niezależnie zabezpie-
czone  porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem oraz czytelną ety-
kietę z fioletowym trójkątem wskazującym na lek wysokiego ryzyka!!!, oraz co najmniej 
6 stopniową skale podaży grawitacyjnej tj. 100,200,250,300,350 i 400 ml na opakowa-
niu? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.08.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.08.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania:  
1) Zamawiający wyraża zgodę. 
2) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
3) Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
 

 


