Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
Znak Sprawy: ZP: 3311/28-6/2019

Data: 2019-07-15
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : przetargu nieograniczonego ZP 3311/28/2019 zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – różnych produktów leczniczych
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:
Firma XIV - pytanie z dnia 15/07/2019
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 27 pozycja 2 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń
związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów,
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed
mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wydzielenie ww pozycji do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oferowany produkt, gdyż takie są wymagania opakowań w SIWZ tj. (fl 2
porty vel wor.) natomiast nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 27 poz 1 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worek Viaflo?
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. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, oferowany worek jest w pakiecie nr 32 oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 28 poz 1 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worek Viaflo?
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.
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W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wydzielenie ww pozycji do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, oferowany worek jest w pakiecie nr 32 oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.
Pytanie 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 28 w pozycji nr 2 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle,
czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do
temperatury 65oC.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania określone zostały w SIWZ.
Pytanie nr 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 11, 12 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym
potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do
temperatury 65oC. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Pytania nie dotyczą postępowania ZP 3311/28/2019 pakiet nr 15.
Pytanie nr 2
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym
w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: • zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w
znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia
opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta • redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie
kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów • worki Viaflo pakowane są w
dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i
biologiczną kontaminacją • koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji
opróżnionych butelek • składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty
cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Pytania nie dotyczą postępowania ZP 3311/28/2019 pakiet nr 15.
Pytanie nr 3
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 w pozycji nr 34 Wody do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w
kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu
się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Pytania nie dotyczą postępowania ZP 3311/28/2019 pakiet nr 15.
Pytanie nr 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 2,3 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: • zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie
ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania,
czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta • redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z
ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów • worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie,
dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją • koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek • składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Pytania nie dotyczą postępowania ZP 3311/28/2019 pakiet nr 16
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Pytanie nr 5
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 16 w pozycji nr 8 i 9 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o ponieważ: •
Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20% • Roztwory mannitolu
15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują
podczas przechowywania w temperaturze pokojowej • Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ
zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego
ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu • Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze
opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji • Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania •
Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej,
ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania
większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Pytania nie dotyczą postępowania ZP 3311/28/2019 pakiet nr 16.
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