Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 15.01.2018 r.
Znak sprawy: ZP/220/04/18
Dotyczy: dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D stosowanej w zapobieganiu immunizacji Rh(D) u kobiet
Rh(D)- ujemnych na potrzeby SPSK-2.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE

W związku z wątpliwościami, jakie mogły pojawić się u uczestników wskazanego postępowania
przetargowego, Zamawiający zamieszcza dodatkowe wyjaśnienia.
Zakup immunoglobuliny ludzkiej anty-D ma na celu realizację przez Zamawiającego świadczenia
gwarantowanego

z zakresu

lecznictwa szpitalnego, wprowadzonego od dnia 1

stycznia 2018 roku

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia „Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”. Świadczenie to
będzie realizowane w ramach obowiązujących wytycznych, zawartych m.in. w zaleceniach dotyczących
stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D
z układu Rh, opracowanego przez konsultantów krajowych. Dawki wskazane do stosowania w zaleceniach zostały
ujęte przez Zamawiającego w specyfikacji z wyraźnym wskazaniem, iż będą to dawki podstawowe, stosowane
zgodnie z zaleceniami w codziennej praktyce.
Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców na fakt, iż w latach ubiegłych miały miejsce częste braki
immunoglobuliny

anty-D,

co

skutkowało

problemami

w

zakresie

zapewnienia

leku

dla

pacjentek,

zakwalifikowanych do podania. W związku z powyższym Zamawiający na wypadek dalszych braków produktu ujął
w specyfikacji dwie dodatkowe dawki 125 mcg oraz 250 mcg, które zakupi w ramach umowy wyłącznie
w sytuacji, gdy pozostałe dawki będą niedostępne i będzie możliwość rozliczenia ich podania w ramach
świadczenia gwarantowanego.
W przypadku ewentualnego braku tych pozycji na rynku należy nie wyceniać tych pozycji i załączyć stosowne
oświadczenie. Zamawiający jednocześnie podkreśla, że dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty
pochodzące od różnych producentów
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