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                                                                               Kolno, dnia 23.04.2014r.
Sz.O./SAG/41/           /14

WYJAŚNIENIA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  leków  oraz  płynów  infuzyjnych  dla  potrzeb 
Apteki Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/01/14.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)  w związku z zapytaniem 
Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 34 poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13  preparatów  o  takim  samym  zastosowaniu  klinicznym  w  workach  z  dwoma  niezależnymi 
portami, ponieważ:

• zastosowanie opakowań typu worek 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 miejsca?

Powyższa  modyfikacja  umożliwi  przystąpienie  do  postępowania  większej  liczby  oferentów,  co 
pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycja 4 produktu leczniczego 
Propofol 1% 20 ml x 5 ampułek? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 33 pozycja 6 produktu leczniczego 
Kalium chlor. 15% 20 ml w opakowaniu po 20 ampułek? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

 Central  (86) 278 24 24   Sekcja Administracyjno – Gospodarcza Tel./Fax. (86) 278 25 76         
 e-mail:  szpital_kolno@wp.pl      adres :   www.szpitalkolno.pl

mailto:szpital_kolno@wp.pl
http://www.szpitalkolno.pl/

	WYJAŚNIENIA  TREŚCI 
	SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

