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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 27/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

1.  Pytanie 
Pytanie dotyczy Pakiet nr 68, poz. nr 1,2,3,4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 68 w pozycji nr  1,2,3,4 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 miejsca?

Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

33. Pytanie dotyczy Pakiet nr 76, poz. nr 2,3
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 76 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
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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?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza worki Viaflo.

36. Pytanie
Czy Zamawiający w zakresie pakietu 68 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań typu  butelki 
wolnostojącej posiadającej dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w 
celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, 
mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają 
dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych 
opakowań.
Ponadto proponowane przez nas opakowania  posiadają jałowe porty różnej wielkości co 
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ posiadają dodatkowe zabezpieczenie i nie 
ulegają  przypadkowemu zakażeniu poprzez dotknięciem palcem, tak jak to może mieć  miejsce w 
przypadku opakowań z dwoma równymi portami zabezpieczonymi jedynie folią aluminiową. 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie różnej wielkości portów w opakowaniach płynów infuzyjnych
również ze względu na wzrost konkurencyjności w zakresie pakietu nr 68 co da szpitalowi  
możliwość osiągnięcia niższej ceny w tym zakresie.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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