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  Dotyczy: postępowania na „Dostawę produktów leczniczych różnych grup terapeutycznych, 

surowców do receptur, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia”.  
  

 

 

          WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-17/15 
 

 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 32, AVELOX 400MG/200 ML (BUTELKA,WOREK)X 1 

FIOL. w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu po 250ml w ilości 16 op.? 

Dostępne opakowanie zawiera 250ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 201, MULTIMEL N 4- 550 E , EMULSJA DO INF., 1500 

ML, WORKI TRZYKOMOROWE w ilości 1 szt., dopuszcza wycenę preparatu pakowanego x 4 worki 

w ilości 1op.? Dostępne opakowanie zawiera 4 worki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielona przez wielkość 

opakowania z zaokrągleniem w górę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie / wykreślenie z Pakietu nr 5 pozycji 4, 8 i 9 ze względu 

na brak dostępności preparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Z wiedzy Zamawiającego produkty są dostępne w sprzedaży. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 

(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez 

Zamawiającego w formularzu? 

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy 

Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów,  to pod 

pojęciem np: tabletka , kapsułka,  Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? 

tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki? 

zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?   

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki 

powl. Lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

Pytanie: 

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

produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zgodnie z pkt 16.3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Jeżeli z wiedzy Wykonawcy 

wynika, iż dany produkt został chwilowo lub całkowicie wycofany z produkcji/sprzedaży – 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego samodzielnie wykreślić produktu z załącznika do 

umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa)”. 

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretny produkt chwilowo lub 

stale wycofany z produkcji, a Zamawiający po dokonaniu weryfikacji dokona modyfikacji 

załącznika. Oferta niezgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona. 

 

Pytanie: 

Czy w części 1 poz. 208 (NEBBUD ZAW. DO NEBULIZACJI  0,5 MG/ML X 20 AMP PO 2 ML) 

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już 

w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 1  poz. 44 i 45 (BETALOC ZOK 100 i  50/METOCARD ZK, TABL. 0,1 i 

0,05 G X  28) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu 

serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie 

przedsionków?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 

(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  

(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  
  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 
 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 

Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

 

Pytanie: 

Poniższe pytanie i wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 poz. 112 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej probiotyku, będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym określonego producenta, uprzejmie prosimy o zgodne z ustawą Pzp 

dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci konkurencyjnego preparatu probiotycznego 

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego wskazanym do 

stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej ze 

wszystkich przebadany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (działanie potwierdzone w kilkuset 

opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus helveticus, w łącznej ilości 2 mld 

CFU/kapsułkę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretny produkt chwilowo lub 

stale wycofany z produkcji, a Zamawiający po dokonaniu weryfikacji dokona modyfikacji 

załącznika. Oferta niezgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści w części nr 1, w pozycji 112 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 odżywczą – 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. 

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: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu Wykonawca ma obowiązek wskazania modyfikacji 

przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa). 

 

 

 

        Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                  mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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