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:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 19.07.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/65/2017 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”

Szanowni Państwo!

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

Pytanie 1: Pakiet nr 4, ilość pozycji 60, pozycja 43, (pozycja 38 po zmianach z dnia 17.07.2017 r.)
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki
x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do
przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz
przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co
chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Opakowanie
zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.
Uzasadnieniem ekonomicznym proponowanego leku jest fakt, że personel medyczny ma gotowy produkt,
aseptycznie zamknięty i nie ma potrzeby posiadania dodatkowo strzykawek oraz igieł do nabierania produktu
z fiolki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Pakiet nr 4, ilość pozycji 60, pozycja 43, (pozycja 38 po zmianach z dnia 17.07.2017 r.)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 43 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie
pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne
zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Pakiet nr 1 pozycja 88
Paricalcitronilum inj. Zakończona produkcja, bark zamiennika. Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub
o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o zakończonej produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z pakietu nr 1 pozycję 88 do oddzielnego pakietu. Z ww.
pozycji tworzy pakiet nr 28, maksymalna zamawiana ilość nie ulega zmianie. W związku
z powyższym zmianie ulega Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 4: Pakiet nr 1, Pozycja 102
Rocuronium bromidum roztwór 2mg /ml 100 ml worek. Brak rejestracji leku o takiej dawce. Bardzo proszę
o podanie prawidłowej dawki do leku Rocuronium Bromidum który ma zostać wyceniony.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia
w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 5: Pakiet 18, Pozycja 4
Hydroxyzinum syro 8mg/5ml 200 gram. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę syropu po 250 g, który jest
w ciągłej sprzedaży?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zgodę na wycenę syropu w opakowaniu 250 g.

Pytanie 6: Pakiet 21, Pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Gencjanę 2% roztwór wodny po 20 ml- 40 butelek który jest obecnie
w ciągłej sprzedaży. Brak produkcji po 10 g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Gencjanę 2% roztwór wodny po 20 ml - 40 butelek.

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje ponadto modyfikacji Formularza
Cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegóły zostały określone w załączniku.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 24.07.2017 r. godzina odpowiednio 10:00
i 10:15 nie ulega zmianie.

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
•

Formularz Cenowy: Załącznik nr 2 do SIWZ – zmieniony 2

•

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
w oryginale

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego
– mgr Małgorzatę Kołtuniak z upoważnienia Dyrektora ICZMP prof. dr hab. med. Macieja Banacha

