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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę zestawów do hemodializy i hemodiafiltracji, 

znak PN/24/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do 
hemodializy i hemodiafiltracji, znak PN/24/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.11.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
Pytania 
1. Dot. poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian 
sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack 
( łączna objętość 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 
dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu 
bezpieczeństwa dla pacjenta. CitraFlow posiada udokumentowane klinicz-
nie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budo-
wa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializa-
cyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wy-
twarzane 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 i wynosić 
39 psi (2.69 bara). CitraFlow pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-
strzykawki zabezpiecza przed utratą produktu podczas nabierania np: z 
fiolki - brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posia-
dania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą 
koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. 
Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie po-
woduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( meta-
liczny 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 otwiera-
nia opakowania (zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowa-
niu z przeliczeniem zamawianej ilości.  



2. Dot. poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu 
sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączną objętość ampułko-
strzykawek, która wynosi 6ml. 
3. Dot. poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 
stworzy osobny pakiet? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.11.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.11.2017 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie wyraża zgody. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 


