
Lublin, dnia 21 września  2011 r. 

SzNSPZOZ. N-ZP-372-54/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  dostawy  produktów  leczniczych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:   Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 243 produktu
równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi l00 mg rozpuszczony 
w 50 ml 0,9%NaCI?
Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo 
terapii  i  stanowi oszczędność  dla szpitala, ponieważ  nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i 
płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania leku w przypadku cyprofloksacyny w postaci 
koncentratu w ampułkach i fiolkach.
ODP:  Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie  w zestawie 243 produktu
równoważnego  w  formie  roztworu  gotowego  do  podaży  Ciprofloxacin  Kabi  l00  mg 
rozpuszczony w 50 ml 0,9% NaCI.

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zestawie 244 preparatu Clprofloxacinum 
                        2 mg /ml 50ml w bezpiecznym stojącym opakowaniu z dwoma portami?

ODP:  Tak, Zamawiający  wymaga zaoferowania w zestawie 244 preparatu Clprofloxacinum 
2 mg /ml 50ml w bezpiecznym stojącym opakowaniu z dwoma portami.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 442 diety Fresubln
HP Energy l000ml w opakowaniu EasyBag?
ODP:  Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie  w zestawie  442 diety Fresubln HP 
Energy l000ml w opakowaniu EasyBag.

Pytanie  4:  Czy  Zamawiający  wyrazi   zgodę  na  zaoferowanie  w  zestawie  442  przyrządu  do 
podaży diety w opakowaniu EasyBag?
ODP:  Tak,  Zamawiajacy  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie   w  zestawie  442  przyrządu  do 
podaży diety w opakowaniu EasyBag.

Pytanie  5:    Czy Zamawiający wyrazi   zgodę  na zaoferowanie w zestawie  443 diety  Fresubin 
Energy Drink 200 ml?
ODP:  Tak,  Zamawiajacy wyraża zgodę  na zaoferowanie  w zestawie  443 diety Fresubin 
Energy Drink 200 ml.

Pytanie 6:    Czy  Zamawiający  wyrazi   zgodę  na  zaoferowanie  w  zestawie  444  diety  Dlben 
1000 ml w opakowaniu EasyBag?                                                                                         
ODP:  Tak,  Zamawiajacy  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie   w  zestawie   444  diety  Dlben 
1000 ml w opakowaniu EasyBag.


