
Toruń, dnia 6.08.2019 r. 
 
 
SSM.DZP.200.162.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
płynów infuzyjnych. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 5.08.2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 

załączniku nr 1 w pozycji nr  1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26 
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 na pytanie  nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający w załączniku nr 1 w pozycji nr 4,21 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym  
zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu  
typu worek z dwoma portami? 
Uzasadnienie: 
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza  
wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź na pytanie  nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 3 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  
załączniku nr 1 w pozycji nr 31,32 preparatu o takim samym zastosowaniu  Glicynę 1.5%, bedącą sterylnym,  
apirogennym płynem irygacyjnym o podobnej osmolarności, własnościach optycznych, niskim przewodnictwie  
elektrycznym, nie powodującą powstawania osadów na sprzęcie, mającą takie samo zastosowanie w  
endoskopowych zabiegach urologicznych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych  
pozycji do osobnego pakietu. 
 Odpowiedź na pytanie  nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 4 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z  
załącznika nr 1  pozycji nr 29,30,33,34 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu, co pozwoli na  
przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej  
oferty cenowej? 
Odpowiedź na pytanie  nr 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 5 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów. 

Zamawiający w załączniku nr 1 w poz. nr 38  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do 



pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu 
tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim 
portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką 
lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W 
przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź na pytanie  nr 5 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 06.08.2019 r. odpowiedzi na pytania  zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


