
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         032 42-91-000 
Sekretariat:     032 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       032 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     032 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     032 42-91-288 

Fax:       032 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
LAS-90/1-PN/36-2019       Rybnik, dnia 09.04.2019 r. 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-90-PN/36-2019) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.04.2019 r., nr 532332-N-2019 

 

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższej odpowiedzi.  

 
 
Pytania od 1 do 3 dotycz ą pakietu nr 8 
Pytanie 1: „czy zamawiający wymaga, aby lek był do podania dożylnego i domięśniowego”  
Pytanie 2: „czy zamawiający wymaga, aby lek znajdował się w aktualnym wykazie z OBWIESZCZENIA 

MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę 
zbytu.”  

Pytanie 3: „czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby zawartość IgA 
w preparacie wynosiła nie więcej niż 5 mikrogramów/ml? Wg doniesień z literatury medycznej 
wysoka zawartość IgA w preparatach może prowadzić do indukcji reakcji nadwrażliwości 
(włącznie z uogólnioną reakcją anafilaktyczną)." 

Odpowied ź 1-3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia.  
 
Pytanie 4 oraz 5 dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający  dopuści do postępowania    produkt  Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) 

w stężeniu  30%    w postaci bezigłowej ampułki  5 ml    z systemem Luer Slip, Luer Lock 
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne 
przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?”  

Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści produkt  pakowany  po 5 ml w kartonie 20 szt. z przeliczeniem 
zamawianej ilości?” 

Odpowied ź 4 oraz 5:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 6 oraz 7 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 

bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona 
wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania 
prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT  
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), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwba-
kteryjne?”  

Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie 
z przeliczeniem zamawianej ilości?”  

Odpowied ź 6 oraz 7:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego 
w pytaniu. 

 
Pytanie 8: „Dotyczy Pakietu 3 pozycji 1 oraz 2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej w treści 

Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po 
rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% 
roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej? 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia. 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 12.04.2019 r. do g odziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 11.30.  

 
 
 
 
Egz.: 

1. strona internetowa 
2. aa.          

 


