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przetargu nieograniczonego nr TP-231l1/PNlI2712011 - produkty lecznicze, preparafy do 2ywienia
enteralnego i parentenalnego, dietetyczne Srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
oraz wvrobv med

DOTYCZY:

Na podstawie art. 3 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
| 13, poz. 7 59 ze zm.), udzielam wyj aSniefi na zadane pytani a :

PYTANIE NR

(t

j.

z 2010 r. Dz. U. Nr

1

,,Czy Zamawiajqcy w pakiecie I95 wymagq, aby Cefuroximum 1,5 g pakowany byl

w

fiolki o pojemnoici do 30 ntl? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

2

,,Czy Zamawiajqcy, w pakiecie l9l i 192, wymaga Ceftriaronum stosowanego dozylnie i domiqiniowo oraz by zgodnie
z CHPL mial mo2liwoit rozpuszczenia w innych rozpuszczalnikach nil woda do iniekcji? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

3

,,Czy Zamawiajqcy w pakiecie 190 wyntaga, aby Ceftazidimum ntial w rejestracji wskazanie do stosowania m.in. przy
zaka2eniachwetvnqtrzjamy brzusznej, posoczniqt, zaka2eniu dr6g moczowych, zakaieniu sk6ry i tkanek miqkkich?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR

4

,,Czy Zamawiajqcy w pakiecie 190 wymaga aby zaoferowany Ceftazydynt
rozlworu do wstrzykiwafi dontiqtiniowych, doiylnych i infuzji? "

Ig byl

w postaci proszku do sporzqdzania

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 5
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w pakiecie 222 preparatu r6wnowa2nego o takim samym
zastosowaniu klini.cznym, o nazwie Cipronex I00mg/50ntl x I w formie gotowego roztlroru do infuzji w pojemniku
polietylenowynt (flakony) w

ilolci

14000 wlew6w? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 6
,,Czy Zamawiajqcy, w pakiecie 223
zawiera glukozq? "

i

224 wyklucza produkt, kt6ry w swoint skladzie jako substancjq pomocniczq
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ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 7 dotyczy zadania nr 492
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w zadaniu nr 192 produktu hes 6% I 30/ 0,42 w roztworze ringera? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 8 dotyczy zadania nr 786
,,C4t Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowqnie w zadaniu

nr

786 roztworu pierwiastk6w lladowych o nazwie

DECAVEN? ''

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 9 dotyczy zadania nr 876
,,Czy Zammuiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w zadaniu nr 876 preparatu Sevoflurane z zawartolciqwody poniiej
0,03 %wraz z gwarqncjqu2yczenia odpowiedniej liczby parownik6w?"
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR l0 dotyczy zadania nr 426
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w zadaniu nr 426 preparatu r1wnowa2nego w opakowaniu typu
worek? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR I I dotyczy zadania nr 427
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie w zadaniu

"
ODPOWIEDZ

nr 427 preparatu r6wnowa2nego w opakowaniu

typu

worek?

w zadaniu nr 427 preparat r6wnowaZny
noworodk6w, jak zapisano w zal4czniku nr 3 do SIWZ.
Zamawiajqcy dopuszcza

w

opakowaniu typu worek

z

rejestracj4 dla

PYTANIE NR l2 dotyczy zad,ania nr 763
,,Czy Zamawiajqcy dopuici zlo2enie oferly na Koncentrat zespolu protrombiny zawierajqcy AT III w
opokowaniach 600 j.nt. posiadajqcy takie same wskazania do stosowania jak inny koncentrat niezawierajqcy

ATIII?
Zgodnie z dostqpnq literaturq odpowiednia zawartoit ATIII zabezpiecza przed powiklaniami zakrzepowo-zatorowymi:

1.

C.M.Samanta ,,Prothrombin complex concentrates: a brief review"; European Journal of Anaesthesiologt
2008; 25: 784-789
2. P.Hellstern at all. ,,Prothrombin complex concentrates: Indications, Contraindications and Risks: A Task
Fnrce Summary" ; Thrombosis Research 95 (1 999) 53-56
W przypadku wyraienia zgody na w/w Koncentrcit to prosimy o podanie:
czy oferta powinna zostat zlo2ona na takq iloit opakowan, jaka zostanie skalkulowana po przeliczeniu ilolt jednostek
Koncentratu z SIWZ? "

ODPOWIEDZ
Zarnawiaj4cy w zadaniu nr 163 wymaga zlozenia ofefty na l(oncentrat zespolu protrombiny jak opisano w zal4czniku
nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR

13 dotyczy zadania

nr 820 i

821

,,Czy Zamawiajqcy dopuici preparat, ktdrego procesy usuwania/inaktywacji wirus6w mogqntiet ograniczonqwartoit
w przypadku wirusdw bezoslonkowych takich j ak HAV i (lub) B I 9? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy w zadaniu nr 820
zalqczniku nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR

i

821 wymaga zlohenia oferty na preparat immunoglobuliny ludzkiej jak opisano w

14 dotyczy zadania

nr 820 i 821

,,Czy Zantuwiajqcy dopuici preparat, kt6ry nie ma zarejestrowanych wskazafi w neurologii? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie dopuszcza preparatu, kt6ry nie ma zarejestrowanych wskazaf w neurologii.

PYTANIE NR l5 dotyczy zadania nr 820 i

821

,,Czy Zamawiajqcy dopuici preparaty immunoglobulinlt ludzkiej, kt6re zawierajq IgA powyzej 0,05 mg/ml? "
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ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR l6 dotyczy zadania nr 394
,,Czy w zadaniu nr 394: Erytropoetyna Alfa w ilolci 6 000 000 jednostek w postaci ampulkostrzykawek w dawkach:
6000000 jednostekw postaci ampulkostrzykawekw dawkach: l000lU, 2000(U, 3000(U, 4000|U, 5000[U,6000|U,
7000 IU do podawania podsk6rnego i do2ylnego jest przeznaczona dla grupy pacjent6w hemodializowanych, czy dla
p acj

e

nt

6w o nko

l o g i cz ny c h p o d d aw

any c h

c h em i o t e r

ap ii

?

?

"

ODPOWIEDZ
W zadaniu nr 394 Erytropoetyna Alfa jest przeznaczona dla grupy pacjent6w hemodializowanych.
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