
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 

„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 zamieszczona 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 2 

„Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem 

Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 

handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi 

się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po 

przecinku?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanej wyceny, ale zgodzi się na podanie cen jednostkowych z 

dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 



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 

 
 
 
 

       

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym 

uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na następujące zmiany: 

- zamiana kapsułek na tabletki, 

- zamiana tabletek na tabletki powlekane lub drażetki, 

- zamiana fiolek na ampułki i ampułek na fiolki. 

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na: 

- zamianę tabletek na kapsułki, 

- zamianę ampułkostrzykawek na fiolki lub ampułki, 

- zamianę tabletek podzielnych na inne stałe postacie doustne, których nie można podzielić na równe, 

mniejsze dawki, 

- zamianę postaci stałych o przedłużonym / zmodyfikowanym / kontrolowanym uwalnianiu na 

konwencjonalne i odwrotnie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek  

i odwrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Czy Zamawiający dopuszcza preparaty na jednorazowe pozwolenie MZ, w przypadku gdy tylko takie 

są dostępne?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 

produkcja wyraża zgodę na wycenę w ostatniej cenie i umieszczenie pod pakietem stosownej 

informacji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i stosownej informacji pod pakietem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. części nr 1 poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabl. dojelit.?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza formy niepowlekane, a tabletki dojelitowe nie spełniają tego warunku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. części nr 1 poz. 5, 16, 17, 18, 45, 50, 64, 66, 85, 92, 93, 128, 131, 147, 172, 198, 

199, 206, 207, 208, 209, 214) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganych preparatów w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wycenę wskazanych preparatów leczniczych w postaci tabletek powlekanych 

we wszystkich wymienionych przypadkach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. części nr 1 poz. 10) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps. miękkich?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wycenę wskazanego preparatu w postaci kapsułek miękkich. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. części nr 1 poz. 39, 76, 77, 78, 91, 86, 97) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps. tward.?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wycenę wskazanych preparatów leczniczych w postaci kapsułek twardych 

we wszystkich wymienionych przypadkach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. części nr 1 poz. 120) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wymagany preparat w postaci kaps. miękkich?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. części nr 22 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps. tward.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. części nr 23 poz. 1 i 2) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganych preparatów w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. części nr 36 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. części nr 37 poz. 1 i 2) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganych preparatów w postaci tabl. powl.?” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. części nr 41 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps. tward.??” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. części nr 45 poz. 1) 

„W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, 

czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do 

infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem 

podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego 

antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych 

postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. części nr 56 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. części nr 75 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. części nr 78 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kaps. tward.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. części nr 80 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. części nr 82 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dot. części nr 83 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści wycenę wymaganego preparatu Nystatinum 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 

30 ml - 120 op.??” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. części nr 86 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. części nr 93 poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wymaganego preparatu w postaci tabl. powl.?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 


