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Zaklad Opiekunczo-Leczniczy,,Lesna Ustron"

Samodzielny Publiczny zoz

Ul.Staszica 5

78 - 640 Tuczno

Pyt.1
Ciy mozna wycenrc teti w opakowanru Innoi wielkoSci nlz zEdana przez.ZmawiajEcego a ilosd
oo;kowai od;owiednio pzellczyc tak. aby \c7ba szluk byra !godna z SIWZt

Ff,"1-u o ooo"ni.,  *,uki spos6b prawrdlowo p?e rczyc losc opakowa^ hanolowycn w pft ypaohJ
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opilowan posiadajacycn r'rne losc szlrJ( llaoleteR' arrpulek' krlog'an6w ilp )

"il-ri,ii".#."" "'srwz 
(czy podawac oerre riosc opakowar zaokrqglone w gore czy'iosc

epakowai przeliczyd do dw6ch miejsc po pzecinku)?

Pyt.3
ily w pzypaoru, iezetr zqdany PEezzamaviaiecego lek nie jesijuz prgdukowany lub jest

tvmczasov!.y brak prcdukclr a nre ma Innego lek; i6;n owaznego, kt6rym mozna by bylo go zastqpic

iiriilv i."tii"ic t"i ri,t podal4c ostatni4cirnq sprzedazv oraz uwag? ojego braku czt, nie wyceniad go

PyI.4'irv 
mozna wyceniC lek l6wnowainy pod wzgledein skladu chemicznego i dawki lecz rdzniqcy sE

"i'"i".ll "i, 
i.-ii."*""ru-rej sane, iro9, pooin,a '.p wlmagana v! StWZ tabletka a -ownowazrik rna

bqstac d'razerk. kaps'i, l* lLb tablelki oowlekarej ran'p za'l0l\e I oowrol'rre)'

Pyt,5
biy z uwagi na fatt, iz na tynku sazercjestrowane fozne postaci lek!' pod q samq.nazw4
.ijo-n"r6oowa zamawtdl4cy Wmzi zgode na zarniane w prze-dmiocle zam6wien|a wystQpul4cel
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p"wt lt i6t tabt -xaos taul 'drazeth tsmp J ol '

Pak.1 goz.25
iiioitit* plnxu -t.. .l- Jest zakonczona prcdukcia czv zamawiajqcv Yyj-1tl1s-:o^9 

n"

,ioi"ro*"i," f"Xu punrhe;ol aer'130 g?Jezelitak to czy ilosc nalezy przeliczyC czy Pozostawrc bez

zmian?



Pak.'1 poz,64
Czy zamawiajecy wyrazl zgade na wydzieten e z pakietu 1 poz 64- Clexane i utworzenie osobnego
pakietu? Majqc na.uwadze powyzsze, prosrmy o pozyiywna odpowiedz na nag:e pytanie. Jesteinyprzekonani, 2e bgdzie to skutkowalo zlozenrem wigkszej logcLofert a co za tym dzie mozliwosciq
wybonr najkotzyslniejszej of€rty sposrod najbardzrel.konkurcncyjnycn Je2eri'szpitat;ie wyrazrzgody
to odnoszqc siQ do inforr.acjiopublikowanej przez MinisteFtwo Zdrcwra w sprawje niedoslepna-Sctprodukt! leczniczego Clexane (enoksapa.yna) na rynku krajowym z dnia 11 lipca 2006
f.{www.mz.g0v.pl). Czy Zamawiajacy dopuszcza w pakiece nr .1, paz. 64 wycene teku Fragmin tj
heparyny drobnocz4steczkowej o nazwie chemicznej Dalteparin Sodium (wpisan;j do Reje;ku
ProduktOw Leczniczych dopuszczonych dg obrotu na terytorium Rzeczpospotitej potstiej) w cetu
mo2liwogci zaoterowania innych heparyn drobnoczqsleczkowych do leczen a zylnej choroby
zakazepowo-zato.owej charakleryzujAcych sie tc2samymi wskazaniami terapeutycjnymr w slosunrr..r
do enoksaparydy potlvierdzonym i w charakterystyce prod!ktu teenrczego?

Pal.1 poz73 i 74
Batdzo prasze o sprccyzoy,/anie czy Zanawlaji{cy w w/w pozycjach nra na mysli
Cyclonamifl! 250m9/2 ml x 5 amp, czy x 50 amp-tytko taka dawka i postai jesi zarejestfowana i
dosteDna.?

Pak.'1 poz 105
Czy Zamawiajqcy wlrazi zgod? na zaofeTowan e leku Cosrnofer 50 mg/2 ml x 5 amp -6 op?

Pak.1 902.112,1 13.114.1 15
Cry zgodnie z Art. 29 ust.3 lJstawy Prawo Zamdwiei publicznych z dnia 10 czerwca 1994 (DZ.U.119,
poz.773z199Btzp.zm ) Zanawiaj4cy dopuszcza r.ozl iwoSd zaptoponowanie w pak ece nr 1. poz.
'112,113,114,1'15 leku Ffagmin tj. heparyny drobnoczqsteczkowel o nazwie chemicznet Datteparin
Sodjum (wpisanej do Rejeshu Produktow Leczniczych doposzczonych do obratlr na tery,tonum
Rzeczpospolitej Polskiej) rdwnowa2nego do leku Fraxiparine, w celu mo2liwosci zaoferowania innych
heparyn drobnocz4steczkowych do leczenia 2ylnej choroby zakzepowo-zatorowej chafaKer}'zujEcych
sie lo2samymi wskazaniani terapeulycznymi w stosunk! do Nadropar num calcjcum potwierdzonymi
w chaEkterystyce produktu leczniczego?
Jako dystrybltor lek6w na ryniu polska mamy ut ldniony dostep ze wzgl€du na brak slatasci i
gwaEncjidostaw pzez producenta ibezposredniego importera leku Nadroparinum calcicum.
Jezelj Zamawiajecy nje wyrazi zgody na powyzsze lo czy wytazi zggdg na wydzielenie z pakigt! 1
poz.112,113,114,115 Fraxipafife i  l lwo|zenie osobnego pakielu? N4ajAc na lwadze powyzsze,
prosimy o pozytwna odpowiedz na nasze pytanre Jeslesrny pzekonani ze b€dzie to skutkolvalo
zlqzeniern wiQkszej ilogci ofed a co za tyrn idzie mo2liwosclq wybofu najkorzystniejszej ofedy sposfod
najbadzieJ konkurencyjnych.

Pak.1 poz 161
Czy ZamawiajEcy ma na mysli  Lighocainum 2 % 2 mlr 10 amp-5 op?

Pak.l eoz.162
Baadza prosze o sprecyzowanle dawki leklr.

Pak.1 ooz.198
Czy Zamawi4qcy ma na mysli pojemnoSC 5 ml {rzy 10 nrl x 100 amp.?

Pak.1 poz.206
Czy Zamawi44cy WGzi zgod€ na zaoferowanie Jeku Skrn Protept Novoscabin 120 m (Novoscebin
l50g- zal@nczona podukcja)JezeJi tak to czy i ost naleZy pfteliczya czy pozostawia bez zmian?

Pak.1 p!J2.219
Czy Zamawiajqcy ma na mysll Paraffrnum liqujd czy solidun 10 kg?

Pak.1 poz,257
Lek Sirdalud 6 mg dostqpny jest tyll(o x 30 labl. Prosze ak.esli6 ozy na e2y wvoenic 1 op x 30 labl
czyo,34 oP?



Pek.1 poz.267
Czy zamawiajecy ma na mysti dawkg 1,5 fng?
Pak.1 poz.271
Lek Tienam obecnre jest dostepny x 1O but.
1 o9.? 

Frosze okre6li6 czy nalezy wyceni6 0'5 op x 10 but.czy

Pax.1 poz.26o
Czy zamawiajacy ma na mySli tek Mfeotent krople oczne?

Pak.5 poz.1
Czy Zafiavia|Ficy wytazi zgod€ na zaoferdwanie teku w opakowntu typu Kabj pack?

Pek.5
czy.zamawajqcy wyrazizgocle na zaoferowante prepaGtdw w apa(owaniu rypuKabi Pack?

Powqlujac sie na Art. 38,1 pfawa zam6w€ir pqbtlcznych prosimy o niezwloczne
udzieleore wyjainien dotycz4cych powyzszyit zipyta,i.'

Liczqc na zrozumiente naszych w4pliwosci oraz rychle otrzymanie odpowiedzipozostalemy z szacunklem


