
        Sandomierz 14.03.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków, znak PN/5/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, znak 
PN/5/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 19.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 45 poz. 50: Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-
FlowTM w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania do-
stępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości che-
micznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne 
i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne po-
twierdzone klinicznie, specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i 
CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż mak-
symalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału 
cewnika wynosi 1,37 bara, ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 
25psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać 
tego warunku i wynosić 39psi (2,69 bara), PraxiFlow pakowany jest w fa-
brycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu 
podczas nabierania np. z fiolki – brak zachowania sterylnego pola, specjal-
nie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje 
refleksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak metaliczny po-
smak, mrowienie dłoni, zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogra-
nicza przepływu krwi, opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki 
aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (za-
chowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym?  
2. Dot. Pakietu 45 poz. 50: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji 50 z Pakietu 45 i stworzy osobny pakiet? 
 

 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.02.2018 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. 
 
 
 

 


