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A. Wszystkie oferowane produkty muszą być  dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001r. (Dz.U. z 2017 r. Nr 2111.). Wykonawca 
musi posiadać ważną koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa 

w Rzeczpospolitej Polskiej uprawniają Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. 

B. Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany wg nazw międzynarodowych substancji 
czynnych, ilości, postaci.  

C. W kol. 3 załącznika nr 1do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę handlową oferowanego produktu 

leczniczego tożsamą z nazwą produktu użytą ( podaną) w obowiązującym OBWIESZCZENIU PREZESA URZĘDU REJESTRACJI 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH w sprawie ogłoszenia Urzędowego 

Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 stycznia 2017r. 

obejmującym zmiany i uzupełnienia, wprowadzone do wyżej przywołanego wykazu z wyłączeniem wyrobu medycznego, 
kosmetyku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla którego należy wpisać nazwę oferowanego 

produktu w kolumnie nr 3 zgodną z dokumentacją oferowanego produktu 

D. Dla zadania 1 w kolumnie 6 jest podana ilość miligramów substancji czynnej, w związku z czym w kolumnie 7 i 9 podać należy 
jednostkową wycenę dla 1 miligrama substancji czynnej. W zadaniu tym realizacja składanych zamówień odbywać się będzie w 

postaci fiolek ( lub odpowiadającej postaci do injekcji ) w dawkach 100mg, 160mg . 

E. Dla produktu należy  dostarczyć dokument/y potwierdzający/e spełnienie wymogów SIWZ oraz zawierający/e następujące 
informacje: 

1.  masy substancji pomocniczych w g (dotyczy leków w postaci substancji suchej, liofilizatu) 

3.  trwałość preparatu po pierwszym nakłuciu fiolki 

F. Warunki wymagane w punktcie E  muszą być jednoznacznie potwierdzone w charakterystyce produktu (wymagane jest 

dostarczenie tylko strony z nazwą produktu i stron zawierających wymagane informacje) lub innym, dostarczonym dokumencie 

pochodzącym jednoznacznie od producenta – konieczne jest, aby dokument taki posiadał datę co najwyżej 6 miesięcy wstecz 
lub jego aktualność musi być potwierdzona dodatkowo przez producenta, podmiot odpowiedzialny lub wytwórcę. W przypadku 

dostarczenia tłumaczenia dokumentu konieczne jest załączenie jego oryginalnej wersji językowej, a przypadku dokumentu w 

innym języku niż polski musi zostać załączone jego tłumaczenie. 

G. Dla wszystkich zadań Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktu, artykułu z inną wielkością opakowania  


