
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 

 
 
 
 

       

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 21/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. części nr 1 poz. 175) 

„Czy w Części nr 1 poz. 175 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również 

zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces 

boulardii w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość 

przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość 

żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym 

badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją 

galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania produktu z uwagi brak statusu leku . 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. części nr 73) 

„Czy z uwagi na podanie w Części nr 73  charakterystyki produktu niedostępnego obecnie na rynku, 

Zamawiający dopuści w tej pozycji konkurencyjny produkt TribioDr, zawierający w swoim składzie 

kombinację trzech szczepów żywych kultur bakterii probiotycznych o takim samym łącznym stężeniu 

wynoszącym 1,6 mld CFU/ kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy 

o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

W załączeniu przesyłamy opis oferowanego produktu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania produktu z uwagi brak statusu leku . 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. części nr 73) 

 „Czy w Części nr 73   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 zaoferowania produktu z uwagi brak statusu leku . 

 


