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W dniu 19.04.2022 do Zamawiającego wpłynąłwniosek dotyczący postępowania: ,,Dostawa leków

na Podstawie recept dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach".

treśćzrłpytań:

Jaka ilośćopakowń leku wskazanego w poz. 47 należy wycenić
i e dź Zamaw iaj ąc e go :
Ilośó opakowań w poz. 47 wynosi l0 opakowań.
1.

dp ow

o

2. Jakądawkę leku należy wycenić w poz. I29? Leko wskazanym opisie nie występuje.
o

dp aw

ie

dź Zamaw i aj ąc e go

:

Należy wycenić dawkę l25 mg5Otabl.
3. Jaka dawkę leku należy wycenić w poz. 2l3? Lęko wskazanym opisie nie występuje.
dp ow i e dź Zammł i aj ąc e go :
Należy wycenió dawkę 2,5 mg5Otabl.
o

4.
o

Jaki dokładnie opatrunek i

dp ow

ie

dź Zamaw i aj ąc e go

w

jakim rozmiarzę należy wycenić w poz.243?

:

Opatrunek w rozmiarze 15xl5cm.
5, Jaką wielkoŚĆ opakowania należy zaofęrować poz. 246?
dp ow i e dź Zamaw iaj ąc e go :

Lek o wskazarrym opisie nie występuje

o

Wielkośćopakowani
6. Jaką dawkę leku
o

dp ow

ie

a

28 tabl.

należy zaoferowaó poz. ż65? Lek o wskazanym opisie nie występuje.

dź Zamaw i aj ąc e go

:

Nalezy wycenić dawkę 50mg 30tabl.
7. Jaką wielkość opakowania należy zaofercwaó poz. 302?
o dpow ie dź Zamaw t aj
ąc e go :

Lek o wskazanym opisie nie występuje.

Wielkośćopakowania 50mg 60tabl.

8. Jaką dawkę leku nalezy wycenió w poz. 420?
o

dp ow

ie

dź Zamaw i aj ąc e go

Leko wskazanym opisie nie występuje.

:

Należy wycenió lek OLANZAPINE dawkę 15mg 28 tabl.

9. Czy

zamawiĄący udostępni zńączniki

elektroniczne wypełnienie oferty?
dp ow i e dź Zamaw i aj ąc e go
Tak udostępni.
o

w

wersji edytowalnej

umożliwiające czytelne

:

łr*

