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Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego 
w  trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę produktów leczniczych 

 

 

 

                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  Zamawiający, 
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela  wyjaśnień:   
 
  

Pytania z dnia 11 .12.2017r. 
 
Dotyczy: PN  39/17, Pakiet 1, ilość pozycji 93, pozycja 44 
 
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 
3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla 
pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-
strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy 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 i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed 
utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow 
nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu 
i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( 
zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 44 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? 
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 
publicznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 

       


