Kielce dn.29.08.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA:
„Dostawy leków w okresie 3 lat.”
Numer sprawy: TP/160/2018
W związku z kolejnymi zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawy leków w okresie 3 lat”, numer sprawy: TP/160/2018
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi na nie:
PYTANIA
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci
ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu
utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa
dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i
przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila
czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułkostrzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed
uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi
0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku
zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow
w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas
nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności
posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty
leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana
budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed
działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed
tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze
ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (
zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z Pakietu zbiorczego i stworzy
osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w formularzu cenowym, w pozycji nr 53,
preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego (Paracetamol 10mg/ml
roztwór do inf.a 50ml), konfekcjonowanego w flakonie stojącym z dwoma równymi
sterylnymi portami, w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.
Pytanie nr 3
Z uwagi na aspekt ekonomiczny (dodatkowy kosz dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące
zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w formularzu cenowym w pozycji nr 53
(Paracetamol iv. 10mg/1ml a 50 ml ) , należy zaoferować w/w preparat w opakowaniu z
dwoma sterylnymi portami, nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do
którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania
(opakowanie szklane - fiolka wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym
następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów) ?.
Pytanie nr 4
Ze względu na zakończenie produkcji i braku przedłużenia dokumentu rejestracyjnego, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w formularzu cenowym w pozycji nr 63,
równoważny pod względem zastosowania klinicznego, preparat 4% sukcynylowanej żelatyny,
zawieszonej w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów, konfekcjonowanej w
opakowaniu stojącym z dwoma równymi portami , nie wymagającymi dezynfekcji a 500ml ?.
Pytanie nr 5
Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w formularzu cenowym w pozycji nr 63,
koloidowy osoczozastępczy preparat frakcjonowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w
swoim składzie mleczanu sodowego powodującego powikłanie skutkujące powstaniem
kwasicy mleczanowej, oraz podawanie preparatów buforowanych mleczanami, powoduje
braku wykorzystania mleczanów jako markera hipoksji tkankowej?.
Pytanie nr 6
Z uwagi na fakt, że cytryniany są naturalnym antykoagulantem i wiążą jony Ca zaburzając
proces krzepnięcia, a mleczany powodują powstanie kwasicy mleczanowej z rozcieńczenia
oraz na zalecenia dotyczące zbilansowanej płynoterapii, w formularzu cenowym w pozycji
nr 72, 73, należy zaoferować płyn wieloelektrolitowy w pełni zbilansowany, zawierający
jony Na, Cl, K, Mg, Ca, o układzie buforujący składającym się z octanów, jabłczanów lub
glukonianów, ale nie powinien zawierać mleczanów i cytrynianów?.
Pytanie nr 7
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę
na zaoferowanie w Pakiecie w pozycji nr 18,19,20,48,49,73
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 miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów,
co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 1, pozycji nr: 3, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 36, 39, 47, 48, 49, 53, 59, 67, 72, 73 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji
co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców, specjalizujących
się w węższej grupie asortymentowej, co będzie skutkować korzystniejszą ofertą cenową?

ODPOWIEDZI
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 24.
Ad. 2
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego preparatu o cechach podanych w
pytaniu.
Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o cechach podanych w pytaniu.
Ad. 4
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o cechach podanych w pytaniu.
Ad. 5
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o cechach podanych w pytaniu.
Ad. 6
Zamawiający dopuszcza wieloelektrolitowy płyn fizjologiczny w pozycji nr 72, 73 o
parametrach jak w opisie.

Ad.7
Nie. Zamawiający nie wydziela leków i nie tworzy oddzielnej części zamówienia.

Ad. 8
Nie. Zamawiający nie wydziela leków i nie tworzy oddzielnej części zamówienia.

