ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ Z DNIA 20.10.2010 R.

1.

Proszę o określenie czy w formularzu asortymentowym części I w kolumnie „Ilość” podana jest liczba sztuk czy liczba
opakowań. Zakładając że jest to liczba sztuk, to np. w grupie A poz. 1 preparat Alax zarejestrowany jest x20 draż., a
zamawiający oczekuje wyceny 15 draż., co daje 0,75 opak. Czy w takim wypadku należy wycenić 0,75 opakowania czy
zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:

2.

podana jest liczba opakowań – dokonano korekty tabeli: Część I

Proszę o sprecyzowanie, czy w kolumnie „Ilość łączna” należy podać ilość sztuk czy ilość opakowań. Jeżeli należy podać
ilość sztuk, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
należy podać łączną ilość opakowań i dokonać ewentualnego przeliczenia wielkości opakowań z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3.

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a
nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę
sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? (dotyczy: grupa A poz. 17; grupa An poz. 17, 20 i 27; grupa
C poz. 24, 26, 29, 42, 43; grupa Ch poz. 10; grupa D poz. 10; grupa R poz. 9; grupa V poz. 32)
Odpowiedź:
należy wycenić wg ostatniej ceny sprzedaży i przy nazwie handlowej dopisać uwagę o powodzie
niedostępności.

4.

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający
wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz)?
Odpowiedź:

5.

wyraża się zgodę zmianę postaci leku przy niezmienionej dawce jednostkowej.

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z grupy A poz. 18 w opakowaniu 150 ml z odpowiednim przeliczeniem, gdyż
tylko w takim opakowaniu lek jest zarejestrowany. Proszę także o podanie, czy ilość opakowań podać do dwóch miejsc po
przecinku, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:
lek jest dostępny w tej dawce ( kod w Rejestrze Min. Zdrowia 6817701 ), jednakże można dokonać
przeliczenia jak w pkt. 2.

6.

Proszę o określenie wielkości opakowań, jaką należy wycenić w niżej wymienionych pozycjach:
- grupa A poz. 7, 14 21, 22
- grupa V poz. 22, 33, 34, 36, 41, 42
- grupa V poz. 9
Odpowiedź:

7.

Proszę o sprecyzowanie czy w grupie An poz. 13 Zamawiający oczekuje wyceny Ibuprofenum żel 5% czy 10%?
Odpowiedź:

8.

żel 10%.

Czy w grupy An poz. 26 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Phenylbutazonum w postaci czopków czy maści? Lek w
postaci czopków znajduje się w pozycji powyżej.
Odpowiedź:

9.

wg skorygowanego załącznika: Część I.

maść 5%.

Prosimy o wydzielenie z grupy C poz. 19 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości ofert, a tym samym
atrakcyjniejsze ceny leków.
Odpowiedź:
zdaniem Zamawiającego nie ma to znaczenia, gdyż dostawy będą realizowane wg bieżących potrzeb,
a nie jednorazowo – Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

10. Czy w grupie C poz. 30 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Isosorbidi Mononitrans w dawce 0,005g, gdyż tak
zarejestrowany jest ten preparat.
Odpowiedź:

tak.

11. W grupie c poz. 59 i 60 są tożsame z pozycjami 57 i 58, różnią się tylko ilością. Proszę o wykreślenie pozycji 59 i 60, i
ewentualne zmodyfikowanie ilości w pozycjach 57 i 58.
Odpowiedź:

wg skorygowanego załącznika: Część I.

12. Czy w grupie Ch poz. 4 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu złożonego Acidum clavulanicum + Amoxicillinum w
dawce 0,625g?
Odpowiedź:

tak.

13. Czy w grupie Ch poz. 8 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu Clotrimazolum 0,1 g w postaci tabletek dopochwowych,
gdyż tak zarejestrowany jest ten lek?
Odpowiedź:

tak.

14. Proszę o określenie dawki preparatu w grupie G poz. 2, jaką należy wycenić.
Odpowiedź:

tak.

15. Czy w grupie N poz. 43 i 44 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej?
Odpowiedź:

tabletki powlekane.

16. Proszę o określenie dawki preparatu w grupie N poz. 54, jaką należy wycenić.
Odpowiedź:

0,1 g.

17. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z grupy R poz. 3 w opakowaniu 120 ml z odpowiednim przeliczeniem, gdyż
tylko w takim opakowaniu lek jest zarejestrowany. Proszę także o podanie, czy ilość opakowań podać do dwóch miejsc po
przecinku, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:

można dokonać przeliczenia jak w pkt. 2.

18. Czy w grupie S poz. 2 Zamawiający ma na myśli preparat o nazwie handlowej Resoxym?
Odpowiedź:

Sulfacetamidum Guttae

19. Czy w grupie V poz. 1 Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci 30 saszetek po 1g? Umożliwi to złożenie oferty
atrakcyjniejszej pod względem cenowym.
Odpowiedź:

tak.

20. Proszę o sprecyzowanie preparatu, jaki należy wycenić, z grupy V poz. 6, gdyż na rynku brak leku Calcii Lactogluconas w
dawce 0,3g.
Odpowiedź:

Calcium 300 mg bezsmakowe.

21. Czy w grupie V poz. 6 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu o nazwie handlowej Zdrovit Calcium, tabl. mus.?
Odpowiedź:

tak.

22. Proszę o określenie ilości, jaka należy wycenić, preparatu z grupy V poz. 7. W formularzu asortymentowym podana jest
liczna zero.
Odpowiedź:

2 opakowania

23. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z grupy V poz. 10 w opakowaniu 100 ml z odpowiednim przeliczeniem, gdyż
obecnie na rynku nie ma dostępnego opakowania 50ml. Proszę także o podanie, czy ilość opakowań podać do dwóch
miejsc po przecinku, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:

można dokonać przeliczenia jak w pkt. 2.

24. Proszę o podanie, jaki preparat ma na myśli w grupie V poz. 15. Na rynku nie ma zarejestrowanego preparatu Ferrosi
Sulfas w dawce 0,2g.
Odpowiedź:

Hemofer prolongatom.

25. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu z grupy V poz. 20 w opakowaniu 20 ml z odpowiednim przeliczeniem, gdyż
tylko w takim opakowaniu lek jest zarejestrowany. Proszę także o podanie, czy ilość opakowań podać do dwóch miejsc po
przecinku, czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź:

można dokonać przeliczenia jak w pkt. 2.

26. Czy w grupie V poz. 27 Zamawiający oczekuje wyceny preparatu o nazwie handlowej płyn Ringera 500ml lub proszę o
podanie nazwy handlowej preparatu, jaki należy wycenić.
Odpowiedź:

płyn fizjologiczny wielo-elektrolitowy izotoniczny.

27. Czy w grupie WIT poz. 11 Zamawiający oczekuje wyceny witaminy B complex/compositum?
Odpowiedź:

tak.
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