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          Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-11/2021 na „Zakup i sukcesywna dostawa 
płynów infuzyjnych oraz produktów do żywienia klinicznego pacjentów dla Działu Farmacji 
Szpitalnej  SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-11/2021 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
Pytanie nr 14 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji:1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,14 wymaga, aby płyn infuzyjny podawany był 
w systemie zamkniętym, bez otwierania odpowietrznika do całkowitego opróżnienia? 
Wymóg produktów w opakowaniach z podażą płynów w systemie zamkniętym, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%. Worek Viaflo umożliwia podawanie wlewu 
kroplowego w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 
Należy mieć na uwadze, że podstawowym elementem zamkniętej linii infuzyjnej jest opakowanie z 
płynem infuzyjnym, które zgodnie z definicją Rosenthal”a ma spełniać kilka wymogów: 
- samozapadające się ściany, 
- brak konieczności napowietrzania, 
- dwa niezależne porty, 
- objętość rezydualna nie przekraczająca 5% objętości. 
W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym, spełniają wszystkie powyższe 
wymogi i charakteryzują się niską objętością resztkową – poniżej 5% objętości potwierdzoną 
odpowiednim dokumentem, a co za tym idzie dostarczają ponad 98% objętości leku. Obniża to koszty i 
pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w 
worku. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 1 w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,14 wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo”, z zintegrowanym otworem do 
zawieszenia, dwoma osobnymi portami? Worki „Viaflo” zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych o ponad 60% ponieważ zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu 
kroplowego w systemie zamkniętym. 
Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni 
Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamkniętym, co w obecnej sytuacji zagrożenia 
sanitarno-epidemiologicznego 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. Port drugi jest portem do 
dostrzykiwania leków i jest to port, który ma samozasklepującą się membranę, dzięki której można 
wielokrotnie podawać lek do worka. Port ten jest portem do dostrzykiwania leków i jest to port, który w 
procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną jest sterylizowany 
parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno 
pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. W związku z 
tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym charakteryzują się niską objętością 
resztkową i dostarczają ponad 98% objętości leku, co obniża koszty i pozwala na efektywne 
wykorzystanie produktu i ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku. Warto podkreślić, 
ze dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania takich właśnie produktów podniosłoby 
konkurencyjność składanych ofert co w konsekwencji pozwoliłoby na znaczne poszerzenie wyboru 
przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie medycznym i terapeutycznym, a także na 
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zyskanie realnych oszczędności. Ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności kosztów utylizacji 
odpadów medycznych o prawie 50% wynikających z mniejszej wagi opakowań worków Viaflo po 
podaży płynu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 w pozycji 12 preparatu PlasmaLyte, 
zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowgo o ph 7,4,osmolarności 295 mOsm/l 
oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l. K+ 5 mmol/l. Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l,  
Octan 27 mmol/l, Glkonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Elżbieta Czeszewska 
……………………………………….. 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl

