INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail: zamowienia@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 07.02.2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/5/2014 – dostawa urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy
otrzewnowej ADO i CADO.

Szanowni Państwo!
W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: dotyczy Pakietu numer 4 punkt 2
Prosimy o dopuszczenie płynu Dianeal PD4 (glukoza 1,36%; 2,27%; 3,86%) 2.5 l ADO, zamiast Dianeal PD4 (glukoza
1,36% i 2,27%, 3,86%) 2.0 l ADO?
Zmiana ta spowodowana jest docelowym zastąpieniem w produkcji worków 2.0L workami 2,5L.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynu dializacyjnego w opakowaniach o objętości 2,5L.
W związku z powyŜszym Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. nr 2 do SIWZ – Formularzu Cenowym – w Pakiecie 4 punkt
2.
Pytanie 1: dotyczy Pakietów numer 3 i numer 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków CADO i ADO z płynem dializacyjnym w trzech objętościach o jednym
stęŜeniu wapnia 1,25 mmol/l PD4.
Płyny PD1 zawierające wapń w stęŜeniu 1,75 mmol/l zostały wycofane z oferty ,,(…)” z powodu niewielkiego
zapotrzebowania na tego rodzaju płyny dializacyjne.
Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi leczenia DO zastosowanie płynów o niŜszym stęŜeniu wapnia (1,25 mmol/l – płyny PD4)
pomaga w zapobieganiu hiperkalcemii, zwapnieniom naczyń oraz adynamicznej chorobie kości. U osób dializowanych
ewentualne niedobory wapnia uzupełniane są przez suplementację doustną”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków CADO i ADO z płynem dializacyjnym w trzech objętościach o jednym stęŜeniu
wapnia 1,25 mmol/l PD4.
W związku z powyŜszym Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. nr 2 do SIWZ – Formularzu Cenowym – w Pakiecie 3 punkt
1, Pakiecie 4 punkt 1 oraz Pakiecie 4 punkt 2.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający załącza ZMIENIONY:
- Formularz Cenowy (zał. nr 2 do SIWZ),

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – zostaje na 24.02.2014, godz. 10.00
i 10:15

Wersja elektroniczna dokumentu.
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