Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/131/2017

Bolesławiec, dnia 11 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 19 poz. 3.
Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 1000 ml z przeliczeniem
zamawianej ilości ( 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 – Citrate3- 500, stosowany w
połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy
LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w pozycji 3 nie dopuszcza produktu Cytrynian sodu™ 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości
( 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 – Citrate3- 500, stosowanego w połączeniu
z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako
sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 2, 3.
Czy Zamawiający w pozycjach 2, 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do
wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl
104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów
połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w pozycjach 2 i 3 nie dopuszcza produktu Citra-HF-Pre™ stosowanego w hemofiltracji w Pre-dylucji
do wszystkich urządzeń CRRT zawierającego w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg
0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowanego do różnych
rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła).
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 19 poz. 1, 2, 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 i 3 do osobnego pakietu?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 2 i 3 z zadania nr 19.

Z poważaniem

