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Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/18/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, znak 
PN/18/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-
ści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu 1 poz. 1, 2; Pakietu 2 poz. 1, 2, 3, 4; Pakietu 3 poz. 1, 2, 3: Czy w tro-
sce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1, 2; w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1, 2, 3, 4; w 
Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1, 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 związa-
nych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpo-
wietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do orga-
nizmu pacjenta; redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, 
personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi rosz-
czeniami ze strony pacjentów; worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opa-
kowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i 
biologiczną kontaminacją; koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niż-
sze, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek; składowanie produktów w opakowaniu 
typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka for-
ma opakowania zajmuje mniej miejsca? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie 
do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
korzystniejszej oferty cenowej. 
2. Dot. Pakietu 5 i Pakietu 20: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warun-
ków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 i Pakiecie nr 20 
preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności od-
powiednio  250ml i 100 ml ponieważ: Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą sa-
mą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%; Roztwory mannitolu 15% są korzystniej-
sze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie 
krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej; Manintol 15% zwięk-
sza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza 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 od-
klejenia 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. 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.08.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.08.2018 r. Szpital Specjalistyczny Du-

cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zada-
ne pytania:  
1) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ płyny w opakowaniu typu worek opisane 
są w Pakiecie nr 29. 
2) Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ w ramach zawartej już umowy przetargo-
wej zakupuje Mannitol 15%. 
 
 
 
 

 


