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Pytania i Odpowiedzi
Dotyczy: Systematycznej dostawy produktów farmaceutycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim nr ogłoszenia 405902-2011

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 2- Heparyny, leki działające na
układ oddechowy, pozycji nr 3 Cefuroximum granulat do sporz. zaw doust. 250mg/5ml
50ml?
Cena sprzedaży, wynikająca z ustawy refundacyjnej z dnia 01.01.2012r., jest znacząco niższa
niż koszt produkcji tego leku. W związku z tym, z dniem 01.01.2012 zostaje wstrzymana
sprzedaż tego leku.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania 2- Heparyny, leki
działające na układ oddechowy, pozycji nr 2 Cefuroximum granulat do sporz. zaw doust.
250mg/5ml 50ml.
Pytanie 2.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 5 z poz. 251
PARACETAMOLUM pozycji dotyczącej produktu- inj.[10 mg/1 ml] a 50 ml x 12 fl oraz
produktu - inj.[10 mg/1 ml] a 100 ml x 12 fl do osobnego Zadania i wyrazi zgodę na produkt
zamienny o nazwie Paracetamol Panpharma 10mg/ml, roztwór do infuzji (1 worek 50ml
zawiera 500mg paracetamolu w opakowaniach –po 10 sztuk lub 1 worek 100ml zawiera
1000mg paracetamolu w opakowaniach – po 10 sztuk ), który daje możliwość wygodnej
podaży leku? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie3.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 11 pozycji nr 1 dotyczącej
produktu FERRI HYDROXIDUM SACHARUM / VENOFER/ -100 mg żelaza w postaci
kompleksu sacharozy i wodorotlenku żelaza [ III ] x 1 amp. i.v. a 5 ml do osobnego Zadania i
wyrazi zgodę na produkt zamienny o nazwie MonoVer w postaci Izo-maltozyd żelaza 1000 w
dawce 100mg/ml – fiolka (1ml x 5 fiolek - opakowanie), który charakteryzuje się bardzo
wysokim profilem bezpieczeństwa i szybką infuzją dużych dawek? Pozytywna odpowiedź
pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

