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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŻ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 20 poz. 3
Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie
produktu Cytrynian sodu™( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu
jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3500, stosowany w połączeniu z hemodializa? (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) jako sterylny i wolny
od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne
gospodarowanie środkami publicznymi
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu Cytrynian sodu™ jako sterylnego i wolnego
od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 20 poz. 4
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z
zadania 20 i stworzenie osobnego dla produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci
bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe, przeciwbakteryjne stosowane w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki,
porty?
Oferowany produkt pochodzi od producenta firmy Dirinco właściciela marki Citra-Lock z którą firma ma podpisaną
umowę na wyłączność dostaw.
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne
gospodarowanie środkami publicznymi.
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Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 4 z zadania nr 20 i stworzenie osobnego zadania dla
produktu Citra-Lock™.
Z poważaniem

