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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 7/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

produktów farmaceutycznych. 

 

Treść pytania:  

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 nie może wyrazić zgody dotyczącej wszystkich preparatów, tym bardziej, że zgodnie  

z modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 26 sierpnia 2019 r., pozycje nr 231, 246, 251, 252, 321, 

329 i 330 otrzymały swoją wyłączną postać. Wykonawca musi sprecyzować, których preparatów 

dotyczyłaby przedmiotowa zmiana.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się 

postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki  

i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?” 

 

Odpowiedź:  

Wykonawca musi sprecyzować, których preparatów dotyczyłaby przedmiotowa zmiana.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz 

podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak 

postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie 

oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak 

postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w  przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), 

niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających 

właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 

opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?” 

 

Odpowiedź:  

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Dot. poz. 188 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ 

kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści produktu, o którym mowa w pytaniu. 
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Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Dot. poz. 188 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 

Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany  

w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę 

opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści produktu, o którym mowa w pytaniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 

„Dot. poz. 188 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych 

alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 

„Dot. poz. 290 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim 

składzie 250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; konfekcjonowanego  

w opakowaniach po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści produktu, o którym mowa w pytaniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 

„Czy Zamawiający dopuści w pak. zbiorczy poz. 50 Nebbud 0,5 mg/ml, aby był w postaci ampułek, co 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści produkt w postaci, o której mowa w pytaniu. 
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Treść pytania:  

Pytanie 11 

„Czy Zamawiający dopuści w pak. zbiorczy poz. 50 Nebbud 0,5 mg/ml, co pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści produkt, o którym mowa w pytaniu. 

 
Treść pytania:  

Pytanie 12 

„Poz. 3 – Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku jako tabletki dojelitowe?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 

„Poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w kapsułkach twardych? Brak produkcji leku 

w tabletkach” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 

„Poz. 65 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w tabletkach powlekanych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 

„Poz. 105 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku jako tabletki dojelitowe?” 

 

 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 

„Poz. 110 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w tabletkach powlekanych? Brak 

produkcji leku w tabletkach.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 

„Poz. 145, 146 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków w kapsułkach twardych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 

„Poz. 249 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w tabletkach powlekanych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 

„Poz. 254 – Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku jako tabletki dojelitowe? 

Brak produkcji leku w kapsułkach” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną wycenę leku. 

 


