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Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów 
leczniczych, znak PN/18/2017 

 
Do Zamawiającego w dniu 14.08.2017 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 3 poz. 4 i 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofe-

rowanie w/w pozycjach: płyn wieloelektrolitowy izotoniczny, izojo-
nowy, o zawartości Na – 145mmol/l, K – 4mmol/l, Ca – 2,5mmol/l, 
Mg - 1mmol/l, Cl – 127mmol/l, osmolalność rzeczywista 290 mO-
smol/kg H2O? 

2. Dot. Pakietu 3 poz. 4 i 5 – Z uwagi na fakt, że cytryniany są natural-
nym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając proces krzepnięcia, 
a mleczany powodują powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńcze-
nia oraz na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii, w/w po-
zycjach należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilanso-
wany, zawierający jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o układzie buforującym skła-
dającym się z octanów, jabłczanów lub glukonianów, ale nie powinien 
zawierać mleczanów i cytrynianów? 

3. Dot. Pakietu 3 poz. 1, 2 i 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wy-
dzielenie z pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3 i utworzenie nowego pakietu 3A? 

4. Dot. Pakietu 10 poz. 2, 3 i 4 – Z uwagi na fakt, że chlorek potasu jest 
lekiem wysokiego ryzyka i znajduje się na liście „leków wysokiego ry-
zyka” w Unii Europejskiej, czy w/w pozycjach należy zaoferować wy-
specyfikowany gotowy do użytku roztwór chlorku potasu, w opako-
waniu stojącym zawierającym dwa niezależne zabezpieczone porty 
nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem oraz czytelną 
etykietę z fioletowym trójkątem wskazującym na lek wysokiego ryzy-
ka!!!, oraz co najmniej 6 stopniową skalę podaży grawitacyjnej tj. 100, 
200, 250, 300, 350 i 400 ml na opakowaniu? 

  



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 22.08.2017 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.08.2017 r. Szpital Specjali-

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


