
 

Kraków, dn.05.12.2022 r. 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-44/22 
Postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa leków, preparatów do żywienia i 
medycznego sprzętu jednorazowego użytku” 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_5 
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

I.  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając 

na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć 

ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, 

czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, należy dokonać przeliczenia ilości z 

zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek 

zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast 

kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. 

Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i 

odwrotnie 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek 

zamiast fiolek i odwrotnie ?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Dot. pakietu nr 1 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na 

jednorazowe pozwolenie MZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Dot. pakietu nr 1 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w 

postaci fiolek? Tylko taka postać jest obecnie zarejestrowana. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6. Dot. pakietu nr 1 poz. 16, 86, 92; pakietu nr 4 poz. 7. Czy w związku z 

brakiem preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę po ostatniej 

cenie wraz z odpowiednią adnotacją pod pakietem? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 



 

 

7. Dot. pakietu nr 1 poz. 23, 24. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji 

preparat na jednorazowe pozwolenie MZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Dot. pakietu nr 1 poz. 29. Czy w związku z zakończeniem produkcji 

preparatu z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę po ostatniej cenie 

wraz z odpowiednią adnotacją pod pakietem? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

9. Dot. pakietu nr 1 poz. 52. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści preparat 

zarejestrowany jako suplement diety? Tylko taki produkt jest dostępny na rynku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Dot. pakietu nr 1 poz. 61, 75, 76. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści 

preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna 

na rynku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

11. Dot. pakietu nr 1 poz. 96. Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli krople 

Espumisan,  40 mg/ml, krople doustne, 30 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli emulsję zawierającą 40mg 

simeticonu/1ml. 

12. Dot. pakietu nr 1 poz. 134. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w w/w 

pozycji wymaga preparatu po 50g czy 75g? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli preparat a 75g. W związku powyższym 

zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 1 poz. 134, który 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. 

13. Dot. pakietu nr 1 poz. 146. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści preparat a 

100ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Dot. pakietu nr 6 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w 

pozycji i utworzenie nowego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do postepowania 

większej ilości oferentów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

15. Dot. pakietu nr 7 poz. 22. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści Bebilon 

Prosyneo HA 1 Hydrolyzed Advance, prosz., 400 g? Na rynku brak jest obecnie 

produktu Bebilon Pepti 1 DHA. 



 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Dot. pakietu nr 7 poz. 23. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści Bebilon 

Pepti Syneo 2, prosz., 400 g? Na rynku brak jest obecnie produktu Bebilon Pepti 2 

DHA. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

II.  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając 
na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych zmienia treść SWZ w zakresie: 

Załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.  
Zmiana dotyczy Pakietu nr 1 poz. 134 załącznika nr 2 do SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem 
stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 strona internetowa prowadzonego postępowania 

 a/a 
 
Załączniki: 

 Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia -  po zmianie_2 
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