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OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :  

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PŁYN ÓW 

DO PRZEPŁUKIWAŃ  DLA SZPITALA W WOŁOMINIE 

W PODZIALE NA ZADANIA 

nr sprawy- ZAM/20/2019. 

              Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych –   wpłynęły 

zapytania dotyczące SIWZ:                

Pytanie 1 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w zadaniu III  w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5   wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w 

opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia 

zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają 

podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych 

worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 

wydzielenie produktów do osobnego pakietu 
ODPOWIEDŹ : Dopuszczamy. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.  

 
Pytanie 2 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu V w pozycji 1  preparatu PlasmaLyte, 

zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 

mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 

mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  worek Viaflo.  
ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ  

 
Pytanie 3 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w zadaniu VII w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w 

opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia 

zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają 

podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych 

worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.  
ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ  

 
Pytanie 4 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części VIII , pozycja 1,5  preparatu: Natrium 

Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania  500 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 możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania 

dożylnego 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę   

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części VIII, pozycja 1,  preparatu: Natrium 

Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania  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 możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania 

dożylnego 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę   

 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części VIII , pozycja 3  preparatu: Aqua  do irygacji 

– przepłukiwania  500 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 możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę   

 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części VIII , pozycja 4  preparatu: Aqua do irygacji 

– przepłukiwania  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 możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę   

 
Pytanie 8 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w zadaniu IX w pozycjach 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu 

typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie 

wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 

50% niższy niż w przypadku butelek 
ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy    
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