
     Wodzisław Śląski 26.01.2018 
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śl.
tel./fax. 032 45 91 837 i 838 

Do:
Oferenci biorący udział w postępowaniu 

„Dostawy leków“ 
nr sprawy 4/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 

informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. Zapytania dotyczące pakietu nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej o zawartości IgG
powyżej  95%(średni  poziom  99,5%),  IgA  poniżej  0,05mg/ml(IgA  średnie  0,0043mg/ml),stabilizator
maltoza?  Rejestracja  m.in.  w  leczeniu  Pierwotnych  Niedoborów  Odporności  oraz  Przewlekłej  Zapalnej
Polineuropatii Demielinizacyjnej (CIDP). Dostępne dawki 1g/20 ml,2,5g/50ml; 5g/100ml; 10g/200ml
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zapytania dotyczące pakietu nr 8
Czy Zamawiający  wymaga  aby  oferowana  immunoglobulina  posiadała  poziom IgA  poniżej  0,05mg/ml?
Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom IgA odpowiada za występowanie większości
działań niepożądanych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Zapytania dotyczące pakietu nr 8
Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparat immunoglobuliny posiadał certyfikat
jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadership, tj.: międzynarodowy
dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeustics Association)
potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy
posiadają  wdrożone najwyższej  jakości  procedury.  Certyfikat  ten  posiada  większość producentów leków
krwiopochodnych na świecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

4.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisów  w  umowie  dla  §5  ust.  1  oraz  2  
na następujące:

1. Towar (leki)  będzie dostarczany Kupującemu partiami w terminie do 48 godzin od dnia złożenia
zamówienia  (dotyczy  dni  roboczych)  nie  później  niż  do  godz.  14:00.  Dostawy  będą  przyjmowane  
w Aptece Szpitalnej w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 oraz w Dziale Farmacji w Rydułtowach
przy ul.  Plebiscytowej  47, w godzinach od 7:00 do 14:00 a sprzedawca zobowiązuje się do złożenia
towaru w miejsce wskazane przez pracownika  apteki/działu farmacji  (w przypadku europalety do jej
wniesienia i rozładowania). Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia towaru zgodnie z zaleceniem
producenta. 
2. W  przypadku  gdy  dostawa  wypada  w  dniu  wolnym  od  pracy,  to  może  być  zrealizowana  

w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie do godziny 14:00.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


