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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leków i produktów leczniczych, znak 

PN/25/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i pro-
duktów leczniczych, znak PN/25/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 14.09.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 1, 2 

 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma 
niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpły-
nąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 
ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrza-
nia, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośred-
nio do organizmu pacjenta  

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjen-
tów, 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 uszko-
dzeniami 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 opakowa-
nia zajmuje mniej miejsca? 

• Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania 
większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
korzystniejszej oferty cenowej. 



 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1, 2, 3, 

4  preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z 
dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpły-
nąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 
ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrza-
nia, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośred-
nio do organizmu pacjenta  

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjen-
tów, 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 uszko-
dzeniami 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 opakowa-
nia zajmuje mniej miejsca? 

• Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania 
większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
korzystniejszej oferty cenowej. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 1, 2, 3 

 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma 
niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpły-
nąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 
ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrza-
nia, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośred-
nio do organizmu pacjenta  

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjen-
tów, 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 uszko-
dzeniami 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 opakowa-
nia zajmuje mniej miejsca? 

• Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania 
większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
korzystniejszej oferty cenowej. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 1, 2, 

3 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwo-
ma niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpły-
nąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, 
ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrza-
nia, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośred-
nio do organizmu pacjenta  

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjen-
tów, 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 uszko-
dzeniami 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 opakowa-
nia zajmuje mniej miejsca? 

• Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania 
większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie 
korzystniejszej oferty cenowej. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 1 pre-
paratu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek, ponieważ:  

• Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i daw-
kowanie co Mannitol 20% 

• Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniej-
szym od stężenia nasycenia, co pozwala do minimum ograniczyć ry-
zyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym procesem ko-
nieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w prak-



tyce klinicznej. Roztwór zawierający 15%  mannitolu nie będzie za-
wierał kryształów (w roztworze będzie obecny mannitol całkowicie 
rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura produktu wyniesie po-
wyżej 16-17°C. 

• Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do wła-
ściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystali-
zują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 

• Maniitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniej-
sza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej 
chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza kosz-
ty 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? 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 23 poz. 1 pre-
paratu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek, ponieważ:  

• Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i daw-
kowanie co Mannitol 20% 

• Mannitol w postaci 15% roztworu jest produktem o stężeniu mniej-
szym od stężenia nasycenia, co pozwala do minimum ograniczyć ry-
zyko występowania krystalizacji oraz związanej z tym procesem ko-
nieczności ponownego rozpuszczania kryształów spotykanej w prak-
tyce klinicznej. Roztwór zawierający 15%  mannitolu nie będzie za-
wierał kryształów (w roztworze będzie obecny mannitol całkowicie 
rozpuszczony w wodzie), kiedy temperatura produktu wyniesie po-
wyżej 16-17°C. 

• Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do wła-
ściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystali-
zują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 

• Maniitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniej-
sza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej 
chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza kosz-
ty 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? 
 
 

 
 



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.09.2015 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.09.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że:  
1) Zamawiający w Pakiecie 1 w poz. 1, 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie 
preparatów w workach z dwoma niezależnymi portami, 
2) Zamawiający w Pakiecie 2 w poz. 1, 2, 3, 4 nie wyraża zgody na zaofero-
wanie preparatów w workach z dwoma niezależnymi portami, 
3) Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 1, 2, 3 nie wyraża zgody na zaoferowa-
nie preparatów w workach z dwoma niezależnymi portami, 
4) Zamawiający w Pakiecie 4 w poz. 1, 2, 3 nie wyraża zgody na zaoferowa-
nie preparatów w workach z dwoma niezależnymi portami, 
5) Zamawiający w Pakiecie 6 w poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie 
preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek, ponieważ 
na powyższy preparat posiada już umowę przetargową, 
6) Zamawiający w Pakiecie 23 w poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie 
preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek. 

 
 


