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Puszczykowo, dnia 13 grudnia 2016 r.  

 

Szp.12/30/1/16 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

Dostawa płynów infuzyjnych oraz innego asortymentu  

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 12 grudnia 2016 r. 

 

Pytanie nr 1 

Część 5 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

w Części 5 poz. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,  preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma 

niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na 

zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi 

roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji  i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż  

opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w preparatu. 

 

Pytanie nr 2 

Część 5 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

w Części 5 poz. 3,13 opakowania PE bez portów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego opakowania PE bez portów. 
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Pytanie nr 3 

Część 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 5 poz. 11,12,14,15  nowoczesnego płynu 

wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml i 1000ml w pakowaniu worek Viaflo? 

Uzasadnienie: 

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz 

fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem 

wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność 

z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej płynu. 

 

Pytanie nr 4 

Część 6 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

w Części 6 poz. 1 opakowania PE bez portów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowania PE bez portów. 

 

Pytanie nr 5 

Część 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 7, pozycja 1 preparatu: Woda do irygacji – 

przepłukiwania   500 ml /1000 ml  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, 

aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa 

eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 6 

Część 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 7, pozycja  4,5 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do 

irygacji – przepłukiwania   500 ml /1000 ml  typu pour bottle, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej 

z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka 

kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej wymienionego rozwiązania. 
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Pytanie nr 7 

Część 8 

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 2, Części 8  NaCl 0,9% w worku 1000 ml z dwoma portami czy NaCl 0,9% - do 

irygacji  – przepłukiwania 1000 ml w opakowaniu  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej 

z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka 

kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego wyżej rozwiązania. 

 

Pytanie nr 8 

Część 10 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

w Części 10 poz. 3 opakowania PE bez portów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowania PE bez portów. 

 

Pytanie nr 9 

Część 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 4 pozycji 4? Utworzenie nowego pakietu pozwoli na 

przystąpienie większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie lepszej cenowo oferty na czym 

Zamawiającemu zależy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 4 pozycji 4. 


