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Lp. Planie Odpowiedź

l. Czy Zamawiający w zakesie Pakietu 3 w poz.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,13 Wrazi zgodę na zaaoferowanie
produktów w opakowaniach typu worek ,,Viaflo",z
zintegrowanym ot,\łorem do zawieszania, dwoma osobnymi
portami? Worki ,,Viaflo" zrrnięjszają ryzyko wystąpienia
zakażeń odcewnikorłych o ponad 60% ponieważ
zaproponowanę rozwiązanię umożliwia podawanie wle$u
kroplowego w systemie zamkniętym. Uzasadnienie:
Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w
opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż
płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej
sltuacji zagrożenia sanitamoepidemiologicznego znacząco
zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego oraz
pacjentów. Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z
których port do infuzji jest portem jałowym, w którym
jednorazowo umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń.
Poń drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to

port, który ma samozasklepiającą się membranę, dzięki
której można wielokrotnie podawać leki do worka. Poń ten
jest pońem do dostrzykowania leków i jest to port, który w
procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek
opakowany w folię zewnętrzną jest sterylizowany palowo,
W tym miejscu warto podkeślió, iź jedynie ze względów
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek
medycznych, za|ecamy dezynfekowanie portu do iniekcji,
W zwiąku z tym , że worki ,,Viaflo" podają płyny w
systemie zamkniętym charakteryzują się niską objętością
resztkową t dostarczają ponad 98% objetości leku, co
obniża koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie
produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znaj duj ącego
się w worku. Wańo podkeślić, że dopllszczenie przez
Zamawiającego moźliwości zaoferowania takich właśnie
produktów podniosłoby koŃurencyjność składanych oferl

Zgodnie zSWZ.
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co w konsekwencji pozwoliłoby na znacznę poszerzenie
wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w
aspekcie medycznlłn i terapeutycznym, a także na zy
skanie realnych oszczędności. Zę szczególnyrn
uwzględnieniem oszczędności kosztów utylizacji odpadów
medycznych o prawie 50% wynikających z mniejszej wagi
opakowń worków Viaflo po podaźy płynu.

ż. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniej szych warunków
zakupu oraz najwyższej jakości produkt ów Zamawiający
wryrazi zgodę na zaofęrowanie w Pakiecie 3 w pozycji 11 i
12 preparafi Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie
buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 1,4,

osmolamości 295 mOsm/l oraz o następującym składzie:

Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmolil, Chlorki
98 mmol/l, Octan ż'7 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.
Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Zgodnie zSWZ.

3. Czy zatnavliający w Pakiecie 3 w pozycji 11 i 12 wymaga
aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianórł,
ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego

3mmol/l antykoagulantu cltrynianowego zwiąże 4,5 mmo|
zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń

zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do
\Ąrystąpienia zabwzeń krzepnięcia.

Zgodnte zSWZ.

4. Czy Zamawiający Pakiecie 3 w pozycji 11 i 12 lłymaga
zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów

wapnia i mleczanów który wykazuje zgodnośó z Wwią ?
(wpis w CHPL)

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamavńający w Pakiecie 3 w pozycji l1 i 12 rłymaga
zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów
wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność
fizyczną z 87 rożnymt lekami, w tym min. z :Amikacin,
Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl,
Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie
równocześnie tych leków z owym preparatem

wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y
lub duąrdrożnym aparatem do ptzetoczeń?

Zgodnie zSWZ.

6. Czy Zamavłiający w zakresie Pakietu 4 w poz. I,2 wyrazt
zgodę na zaaoferowanie produktów w opakowaniach tlpu
worek ,,Viaflo",z zintegrowanym otworem do zawieszania.
dwoma osobnymi portami? Worki ,,Viaflo" zmniejszają

ryzyko wystąpienia zakażęń odcewnikowych o ponad 60%

poniewaz zaproponowane rczwiązulie umoźliwia
podawanie wlewu koplowego w systęmie zamkniętym.
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie
produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni
Państwu podaż pĘnów infuzyjnych w systemie
zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożen\a
sanitamoepidemiologicznego znacząco zwieksza

ZgodniezSWZ.
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bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów.
Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port

do infuzji jest pońem jałowym, w którym jednorazowo

umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest

pońem do dostrzykowania leków i jest to poń, który ma
samozasklepiaj ącą się membranę, dzięki której można
wielokrotnie podawać leki do worka. Poft ten jest portem

do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie
produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię
zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu
warto podkeślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa
zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy
dezynfekowanie porlu do iniekcji. W związkts z tym , żę

worki ,,Viaflo" podają płyny w systemie zamkniętym
charakteryzuj ą się niską objętością resztkową i dostarczają
ponad 98% objetości leku, co obniża koszty i pozwala na
efeklywne wykorzystanie produktu i ewentualnie
dostrzykniętego leku znajdującego się w worku. Warto
podkreślić, żę dopuszczenie przez Zamalviającego
możliwości zaoferowania takich właśnie prodŃtów
podniosłoby koŃurencyjność składanych ofeń co w
konsekwencji pozwoliłoby la znacznę poszerzenie lłyboru
przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie
medycznym i terapeutycznym , a takżę na zyskanie realnych
oszczędności. Zę szczególnym uwzględnieniem
oszczędności kosztów utylizacji odpadów medycznych o

prawie 50% wynikających z mniejszej wagi opakowań
worków Viaflo po podzr:Zy płynu.

1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści płyn irygacyjny
Versylene Fresenius NaCl 0§% 500 ml w butelce stojącej ?

Zgodnie zSWZ.

8. Czy Zanańający w pakiecie nr 6 dopuści produkt Natrium
chloratum 0,9%o, alrtp, 10 ml w opakowaniu zbiorczym x 50

sń.?

Zgodnie zSWZ.
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