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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 10/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych. 
 
 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści w części nr 1, w pozycji nr 167 możliwość zakupu preparatu Multilac®? 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z 

uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę. W załączeniu specyfikacja produktu i jego 

najważniejsze cechy: 

1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku 
z prebiotykiem.  

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywcze – oligofruktozę: 

• Lactobacillus helveticus 

• Lactoccocus lactis 

• Bifidobacterium longum 

• Bifidobacterium breve 

• Lactobacillus rhamnosus 

• Streptococcus termophilus 

• Bifidobacterium bifidum 

• Lactobacillus casei 

• Lactobacillus plantarum 

3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki 
terapeutycznej.  

4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na 
niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do 
jelit.  

5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.  

6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz 
sztucznych barwników.  



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  
 

7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.  

8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach 
przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZP 10/2016, 

w pakiecie (części) Część nr 1, w pozycji 256 dotyczącej „Saccharomyces bouardii” dopuszcza 

możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 

kapsułek - z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? 

W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę,  

a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 

Wykonawców.” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji: 52, 60, 61, 72, 100, 104, 105, 

121, 132, 133, 222, 252, 258, 281, 285, 286, 287 do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert 

większej liczbie Wykonawców, a tym sam ofert korzystniejszych cenowo?” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 

 

Treść pytania: 
„§ 3 ust. 3 umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po 

słowach „bezzwłocznie Wykonawcy” dodać sformułowanie: „tj. najdalej w terminie 3 dni licząc od dnia 

dostawy (wady ilościowe), bądź od dnia ujawnienia wady (jakościowe)”?” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 
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Treść pytania: 
„§ 3 ust. 4 umowy – czy Zamawiający wydłuży termin rozpatrzenia i zawiadomienia Zamawiającego o 

zajętym stanowisku w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji (w miejsce 

dwóch dni roboczych)?” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 

 

Treść pytania: 
„§ 6 ust. 1 umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez określenie 

podstawy jako „wartość niezrealizowanej części umowy”?” 

 
Odpowiedź: 
Nie. 

 

Treść pytania: 
„§ 6 ust. 2 umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% (w miejsce 

2%)?” 

 

Odpowiedź: 
Nie. 

 
Treść pytania: 
„§ 6 ust. 3 umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?” 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Treść pytania: 

„Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu  zamówienia w Części nr 1 poz. 167 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu 

probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 

medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym 
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najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus 

helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. odpowiadającym parametrom opisanym  

w SIWZ.?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 
Treść pytania: 
„Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów, 
mililitrów 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: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w opakowaniach innych niż podane przez 
Zamawiającego np. do opakowania zbiorczego (ekonomicznego) w takiej sytuacji należy zaokrąglić 
ilość do pełnych opakowań w górę. 
 

 
Treść pytania: 
„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: 
Tak, za wyjątkiem postaci preparatów oznaczonych “wyłącznie'' opisanym w SIWZ. 
 

 

Treść pytania: 
„Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod 
pakietem?” 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w takiej sytuacji prosi o informacje jakich preparatów jest brak. 
 

 

 
Treść pytania: 
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„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: 
Tak, za wyjątkiem postaci preparatów oznaczonych “wyłącznie'' opisanym w SIWZ. 

 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 135 wymaga Glucosum 20%?” 
 
Odpowiedź: 
Tak. 

 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający w Części nr 1 pozycja 259 dopuści ENEMA POJ 150 ML *50 6 opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 

 


