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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                                               Wrocław, dnia  03.03.2022r. 
         im. J. Gromkowskiego 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5  
                     

dotyczy: PN 11/22  – dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz                               
z wyjaśnieniami: 
 

 

Pytanie nr 1  

Zadanie 13 

Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, 

tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów, które w pewnych sytuacjach 

klinicznych (np. czynne krwawienie, niski poziom wapnia u pacjenta czy zaburzenia 

czynności wątroby) mogą wywołać niebezpieczne dla życia pacjenta zaburzenia 

krzepnięcia?  

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 2 

Zadanie 14 

Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, 

tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów i zawierał wszystkie kationy 

obecne w osoczu, tj. Na, K, Mg, , a także Ca zapewniający lepsze parametry krzepnięcia?

  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 3 

Zadanie 15 

Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, 

tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów, które w pewnych sytuacjach 

klinicznych (np. czynne krwawienie, niski poziom wapnia u pacjenta czy zaburzenia 

czynności wątroby) mogą wywołać niebezpieczne dla życia pacjenta zaburzenia 

krzepnięcia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 4 

Zadanie 16 

Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, 

tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów, które w pewnych sytuacjach 

klinicznych (np. czynne krwawienie, niski poziom wapnia u pacjenta czy zaburzenia 

czynności wątroby) mogą wywołać niebezpieczne dla życia pacjenta zaburzenia 

krzepnięcia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

Pytanie nr 5 

Zadanie 17 

Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, 

tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów i zawierał wszystkie kationy 

obecne w osoczu, tj. Na, K, Mg, , a także Ca zapewniający lepsze parametry krzepnięcia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 



3 
 

 

 

 

 


		2022-03-03T10:30:45+0100
	EWA ALICJA NOWAKOWSKA 4b6fc6fb7b5483c426843d4f170adfe470a455b1




