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ZADANIE NR 7 

Programy lekowe NFZ: leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek  oraz leczenia wtórnej 
nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.   CPV: 33 62 10 00-9 Produkty lecznicze dla krwi i organów  
krwiotwórczych 

 

Lp. 
Opis przedmiotu 

zamówienia 

Nazwa 
handlowa, 
producent 

Postać Dawka 
Ilość 

opakowań 

Jednostka 
miary 

opakowania 

Cena  jedn. 
netto 

Wartość netto                           
6 x 8 

VAT  
w % 

Cena  
jedn. 
brutto 

Wartość brutto   
(Wartość netto                           
+ podatek VAT) 

 
Kod EAN 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- 

1 wykreślono - - - - - - - - - - 
- 

2 wykreślono - - - - - - - - - - 
- 

3 Darbepoetinum 
alfa 

  inj. 10 mcg/0,4 
ml 1200 1 amp.-

strzyk.      

 

4 Darbepoetinum 
alfa 

  inj. 20 mcg/0,5 
ml 3200 1 amp.-

strzyk.      

 

5 Darbepoetinum 
alfa   inj. 30 mcg/0,3 

ml 1100 1 amp.-
strzyk.      

 

6 Darbepoetinum 
alfa   inj. 40 mcg/0,4 

ml 1100 1 amp.-
strzyk.      

 

7 Darbepoetinum 
alfa   inj. 500 mcg/1 ml 30 1 amp.-

strzyk.      

 

       
RAZEM:  X    

xxx 

 
* Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty lecznicze znajdujące się w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z określeniem ich kodów EAN. 
** Wszystkie zaoferowane produkty lecznicze w obrębie tej samej nazwy międzynarodowej i drogi podania muszą pochodzić od jednego producenta.  
*** Zaoferowana cena produktu leczniczego nie może przekraczać wysokości limitu finansowania określonego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 
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ZADANIE NR 22 

Programy lekowe NFZ: leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek  oraz leczenia wtórnej 
nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych.   CPV: 33 62 10 00-9 Produkty lecznicze dla krwi i organów  
krwiotwórczych 

 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Nazwa 
handlowa, 
producent 

Postać Dawka Ilość 
opakowań 

Jednostka 
miary 

opakowania 

Cena  jedn. 
netto 

Wartość netto                           
6 x 8 

VAT  
w % 

Cena  
jedn. 
brutto 

Wartość brutto   
(Wartość netto                           
+ podatek VAT) 

 
Kod EAN 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- 

1 Cinacalcetum   tabl. 
powl. 30 mg 350 28 tabl.      

 

2 Cinacalcetum   tabl. 
powl. 60 mg 20 28 tabl.      

 

       
RAZEM:  X    

 

 
* Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty lecznicze znajdujące się w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z określeniem ich kodów EAN. 
** Wszystkie zaoferowane produkty lecznicze w obrębie tej samej nazwy międzynarodowej i drogi podania muszą pochodzić od jednego producenta.  
*** Zaoferowana cena produktu leczniczego nie może przekraczać wysokości limitu finansowania określonego w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 


