Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/134/2017

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. 4.
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki
3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Objętość
ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Nr kat.:38143-1. Opakowanie typu
Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Producentem
ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza produktu Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułkostrzykawki 3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą łączna
objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7%, ponieważ Wykonawcy zgodnie z
Formularzem cenowym, są zobowiązani do wyceny opakowań produktu leczniczego.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 19 poz. 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Zadania 19 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z Zadania 19.

Z poważaniem

