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Poznań, dnia 25.10.2018 r. 
SR/XV-270-44(7)-EFK/18 
 

wg rozdzielnika 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego  
na sukcesywną dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu; 
SR/XV-270-44-EFK/18 
 
 Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  

1. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e  z 20% do 
wartości max. 2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.( dot. obu umów) 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.f  z 20% do 
wartości max. 2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.( dot. obu umów) 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający w par. 8.3 dopisze, że w takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy 
dotyczące rozpatrywania reklamacji? wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią 
w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, 
w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez 
udziały Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC. .( 
dot. obu umów) 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak nr 15 poz.2 leku Acodin 15 mg x 20 
tabletek, przeliczając odpowiednio ilość opakowań? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisaną propozycję. 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak. nr 16 poz. 1-5  leku w postaci amp.-
strzykawek? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opisaną propozycję. 
 

6. Czy Zamawiający doprecyzuję jaką insulinę miał na myśli w Pak. nr 16 poz. 6 ?Czy to miała 
to być Apidra 100 j.m./ml x 5 wkładów a 3 ml bądź Apidra 100j.m./ml x 1 fiol. a 10 ml? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli lek Apidra 100 j.m./ml x 5 wkładów a 3 ml. 
 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak. nr 16 poz. 7-12 insulin w postaci 
wstrzykiwaczy SoloStar? 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 16 pozycjach od 7 do 12 
wstrzykiwaczy SoloStar. 
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8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak 16 poz. 8 insuliny Lispro w 
opakowaniu zawierającym 10 wstrzykiwaczy SoloStar? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 poz. 8 insuliny 
Lispro w opakowaniu zawierającym 10 wstrzykiwaczy SoloStar. 
 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pak nr 6 poz. 16,17,18? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pak 65 terminu dostawy do 6 tygodni, dla 
leku sprowadzanego w ramach importu docelowego? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisaną propozycję. 
 

ZESTAW PYTAŃ 2:  
Dotyczy pakietu nr 19: 
 

1. Czy Zamawiający w pak. 19 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim 
samym zastosowaniu klinicznym Nutryelt 10ml x 10 szt? W przypadku pozytywnej 
odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Czy Zamawiający w pak. 19 poz.1 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków 
śladowych w postaci soli organicznych ? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

ZESTAW PYTAŃ 3:  
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

 zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
 zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 
          zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych) -tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
 Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
 Zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek – twardych, elastycznych) - o 
 powolnym uwalnianiu – (tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o 
 zmodyfikowanym uwalnianiu?  
 Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  
  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną propozycję chyba, że w opisie 
szczegółowym Zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza zmiany postaci leku. 

 
2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9,10,11 – czy Zamawiający miał na myśli pojemnik po 2 ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli pojemnik po 2 ml. 
 

3. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 32 Letrox 500mcg – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 50 
mcg? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dawkę 50 mcg. 
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4. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 17,18 Cloranxen tabl.  – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
leku równoważnego w postaci  kapsułki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego w postaci  kapsułki. 
 

5. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 23 Dilzem 60 mg x 100 tabl – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę leku równoważnego w postaci tabletki powlekanej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego w postaci tabletki 
powlekanej. 
 

6. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 28 Espumisan 50 mg – prosimy o doprecyzowanie czy należy 
wycenić Espumisan 40 mg czy Esputicon 50 mg?   
 
Odpowiedź: Należy wycenić Espumisan 40 mg. 
 

7. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 39 Hydroxyzinum 2mg/ml ( 1,6mg/ml) – prosimy o 
doprecyzowanie jaką dawkę należy wycenić? 
 
Odpowiedź: Hydroxyzinum 2mg/ml. 
 

8. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 63 Ropimol 5 mg/ml – czy Zamawiający miał na myśli dawkę 5 
mg/ml; 10 ml x 5 amp.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Ropimol 5 mg/ml  5 amp. po 10 ml. 
 

9. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 36. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej 
Uman Big 180j.m./ml. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 78 Solu Medrol 500 mg 2 fiolki – prosimy o doprecyzowanie czy 
należy wycenić 100 fiolek x 1 szt. czy 50 fiolek x 1 szt? 
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Solu Medrol 500 mg opakowanie zawierające  
1 fiolkę proszku i 1 fiolkę rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. 
 

11. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, 
kaps.twarde, 30 szt? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 82. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub 
wydzielenie do odrębnego pakietu.  
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 30. 
 

13. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 7 Carbo medicinalis 300 mg tabl. – zakończona produkcja ; czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 200 mg w postaci kapsułki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w dawce 200 mg w postaci 
kapsułki. 
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14. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 48. W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o 
dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę 
określić ilość opakowań, jaką należy wycenić 
 
Odpowiedź: Należy wycenić Nystatyna 100 000 j.m./ml granulat do sporządzania zawiesiny 
doustnej i stosowania w jamie ustnej 5,8 g granulatu (28 ml). 
 

15. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 22,23 Valsartan tabl . – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
leku w postaci tabletki powlekanej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego w postaci tabletki 
powlekanej. 
 

16. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 5 Barium sulfuricum zawiesina 1000mg/ml but 200 – czy należy 
wycenić 100 szt. Barium sulfuricum 1g/ml, 200 ml ; butelka 240 ml? 
 
Odpowiedź: Należy wycenić 100 szt. Barium sulfuricum 1g/ml, 240 ml. 
 

17. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 18 Relanium 5 mg tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę leku równoważnego w postaci tabletki powlekanej? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego w postaci tabletki 
powlekanej. 
 

18. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 18 Glucosum 40% ( roztwór) – prosimy o doprecyzowanie 
wielkości opakowania 
 
Odpowiedź: 10 ampułek. 
 

19.  Dotyczy pakietu nr 9 poz. 21. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 
mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie 
korzystniejszej oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

20. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi 
to przystąpienie większej liczby oferentów. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

21. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu Makrogol  74 g  x 
48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie 
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 
kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za 
pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 
dołączenie uzasadnienia merytorycznego. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

22. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER 
Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

23. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 11 Lignocainum hydrochloricum 1 %  5 amp. – czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolki? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci fiolki. 
 

24. Dotyczy pakietu nr 13 poz. 2 Kalium chloratum 15% inj. 2 mEq K+/ml; 10 fiolek Uwaga : 
tylko fiolka 10 ml – czy Zamawiający dopuści  lek pakowany w ampułki ; brak na rynku leku  
w wymaganej dawce we fiolkach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  lek pakowany w ampułki. 
 

25. Dotyczy pakietu nr 19 poz. 7. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez 
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) 
Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o 
składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

26. Dotyczy pakietu nr 22 poz. 2. (1) Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 2 i 3  pochodziły 
od jednego producenta? (2) Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atosiban Ever 
Pharma,37,5mg/5ml,konc.d/sp.r.inf,1fiol. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

27. Dotyczy pakietu nr 28 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 
Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego 
roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 
godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz 
w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji 
dożylnej? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

28. Dotyczy pakietu nr 32 poz. 1. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 
Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał 
stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji 
dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania 
roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 
5% roztworu glukozy? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

29. Dotyczy pakietu nr 53 poz. 2 Bebilon BMF 2,1g op. x 50 torebek – koniec produkcji , 
zastąpiony przez Bebilon HMF ProExper 2,2g x 50 torebek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wycenę 2 op.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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30. Prosimy o informację dotyczącą poniższych leków  
Numer 

pakietu

Numer 

pozycji Nazwa leku Uwagi 

2 21 Ketoconazole Hasco, 200 mg, tabl.,10 szt BRAK PRODUKCJI

4 59 Norcuron,  4 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz., 10 amp ZAKONCZONA PRODUKCJA

4 65 Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.zewn.,130g ZAKONCZONA PRODUKCJA

5 29 K i D Vitum Wit.KiD d/niemowl,kaps,twist-off,48szt BRAK PRODUKCJI

10 2 Byetta,5mcg/daw, 1,2ml,rozt.d/wst.,1wstrz,60daw ZAKONCZONA PRODUKCJA

10 7 Fenoterol Teva,50mcg/ml;10ml,roztw.d/wst,inf,15amp ZAKONCZONA PRODUKCJA

10 8 Vit. B 6 Teva, 25 mg/ml; 2ml,rozt.do wstrz., 5 amp ZAKONCZONA PRODUKCJA

10 15 Lignocainum WZF 5% Grave,50mg/ml;2ml,r.d/wst,50amp ZAKONCZONA PRODUKCJA

10 20 Vit. B 1 Teva, 25 mg/ml; 1ml, roztw.d/wst., 10 amp ZAKONCZONA PRODUKCJA  
 

Czy należy podać ostatnią cenę zakupu z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać 
wcale ? 
 
Odpowiedź: W związku z zakończeniem lub brakiem produkcji leków Zamawiający 
wykreśla z SIWZ następujące leki: 
 

 
Numer 
pakietu 

Numer 
pozycji 
pakietu 

 
Nazwa leku 

2 21 Ketokonazol 200 mg 10 tabl. 
4 59 Norcuron 4 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 amp. 
4 65 Panthenol Spray 46,3 mg/g aerosol do stosowania zewnętrznego 130 g 
4 82 Tetanus Gamma 250 j.m. /1 ml ampułko-strzykawka 
5 29 KiD Vitum 48 kapsułek twist-off dla niemowląt 
10 2 Byetta 5 mcg/dawkę 1,2 ml roztwór do wstzykiwań 60 dawek 
10 7 Fenoterol 50 mcg/ml 10 ml roztwór do wstzykiwań 5 ampułek 
10 8 Vitaminum B6 25 mg/ml roztwór do wstzykiwań 10 ampułek 1 ml 
10 15 Lignocainum 5% Grave 50 mg/ml 50 ampułęk 2 ml roztwór do wstzykiwań 
10 20 Vitaminum B1 25 mg/ml roztwór do wstzykiwań 10 ampułek 1 ml 

 
UWAGA:  Wykonawca składający ofertę na w/w pakiety zobowiązany jest do samodzielnego 
wykreślenia w/w pozycji z danego pakietu. 

 
ZESTAW PYTAŃ 4:  

 
1. Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 

tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub 
ampułko-strzykawki i odwrotnie?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub 
ampułko-strzykawki i odwrotnie - chyba, że w określonej pozycji pakietu Zamawiający 
zastrzegł brak możliwości zmiany postaci. 
 

2. Pytanie 2 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku 
zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  
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Odpowiedź: Zamawiający poda informację, że zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia i 
tym samym wykreśla z zamówienia pozycje, których produkcję zakończono (patrz na 
odpowiedź na pytanie nr 30 w zestawie pytań nr 3). 

 
3. Pytanie 3 – w pakiecie  2 poz. 32 wykonawca podał dawkę Letrox 500µg , podana dawka nie 

istnieje proszę o doprecyzowanie  
 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli dawkę 50 µg. 

 
4. Pytanie  4 – w pakiecie 3 poz.28 wykonawca wymaga  Espumisan 50 mg, natomiast lek o tej 

nazwie handlowej  jest w dawce 40mg, proszę o doprecyzowanie czy  Zamawiający oczekuje 
Espumisan 40mg  lub  Esputicon 50mg 
 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Espumisan 40mg. 

 
5. Pytanie  5 – czy Zamawiający w pakiecie  5 poz. 7 dopuści wycenę  preparatu Węgiel 

leczniczy Microfarm 200mg*20k.tw. ,żądna dawka jest niedostępna na rynku 
 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 5 poz. 7 dopuszcza wycenę  preparatu Węgiel leczniczy 
Microfarm 200mg 20 kapsułek twardych. 

 
6. Pytanie 6 – w pakiecie 8 poz.10 i 11 podano dwie takie same dawki preparatu, proszę  o 

podanie wymaganych dawek preparatu w poszczególnych pozycjach 
 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 11 miał na myśli preparat:  Matrifen 50µg/h, 
5,5mg w plastrze o powierzni 16,8cm²; 5 systemów transdermalnych. UWAGA: Nie 
zamieniać. 
 

ZESTAW PYTAŃ 5:  
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 25 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. będącego dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 250 
mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; konfekcjonowanego w 
opakowaniach po 20 kapsułek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Następne pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 7 poz. 18 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do 
postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy? 
Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie 
ułatwiając wykonanie testu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 
wykonania doustnego testu tolerancji glukozy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Kolejne zapytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 24 poz. 11 w 
przedmiotowym postępowaniu? 

1. Czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej będącej 
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści 
zaoferowanie konkurencyjnego produktu równoważnego Surmedi? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

ZESTAW PYTAŃ 6:  
 

Zwracamy się z się z zapytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 63 (załącznik nr 1 do SIWZ)   
wyrazi zgodę na zaoferowanie  produktu leczniczego w opakowaniu zawierającym 25 fiol. 

  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu 
zawierającym 25 fiol. 

ZESTAW PYTAŃ 7:  

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 4 poz. 77-78 pochodziły od 
jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań 
niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie nr 4 poz. 77-78 
pochodziły od jednego producenta. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby lek był w pak. nr 4 poz. 77-78  zarejestrowany we 
wskazaniu:   
A. choroby układu nerwowego w tym:  
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,  
-  ostre urazy rdzenia kręgowego. 
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK 
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące 
oko i jego przydatki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Z poważaniem 
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Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-44(7)-EFK/18 na nr fax  
+48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl : 
 
Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia ……………………..  
 
liczba stron …………………… 
 
Czytelny podpis i pieczątka: ……………………………… 
 
 
Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy. 


