
 

Kraków, dn.18.11.2022 r. 

 

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

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

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. Na rynku polskim dostępne są dwa produkty o nazwie międzynarodowej 
methyloprednisolon podawane dożylnie. 
 Meprelon dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 16mg, 32mg, 250mg, 1000mg 
(dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i stanowi podstawę limitu w 
grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 16mg (wszystkie tabletki 
są refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w grupie).  

 
Czy Zamawiający , zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy PZP odnoszącym 
się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zasadzie uczciwej 
konkurencji, obiektywizmu i bezstronności osób tworzących opis przedmiotu 
zamówienia i jego podział na pakiety, a nade wszystko zasady efektywności  
(przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów i zwiększenie 
konkurencyjności, nie naruszając dyscypliny finansów publicznych) i w zgodzie do 
orzecznictwa: 
 

(…) Przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie 
przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego 
producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na 
konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych 
wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nawet w sposób pośredni mogą 
prowadzić do ograniczenia uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. (…) - KIO 
1189/19. Podkreślenia  wymaga, że dla uznania naruszenia art.29 ust.2 p.z.p. 
wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie utrudnienia uczciwej konkurencji 
przy opisie przedmiotu zamówienia., 

 
W pakiecie lekowym pakiet pakiet 4 poz 5, dopuści methyloprednisolon  
Meprelon 32mg  (3amp+3rozp.) i wyrazi zgodę na przeliczenie ilości zgodnie z 
SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

2. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz wysokiej 
jakości produktów, pakiet 4 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie  
methyloprednisolon - Meprelon 250mg  i przeliczenie ilości  zgodnie z SIWZ? 

 
Produkt generyczny o nazwie Meprelon dostępny jest w 4 dawkach iniekcyjnych: 
16mg, 32mg, 250mg, 1000mg (dawka 1000mg jest refundowana od 2012 roku i 
stanowi podstawę limitu w grupie) oraz w trzech formach tabletkowych: 4mg, 8mg i 
16mg (wszystkie tabletki są refundowane od 2012 roku i stanowią podstawę limitu w 
grupie).  
Meprelon w swoim składzie nie zawiera alkoholu benzylowego. 
 
Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wycenę produktu o innej wielkości dawki 
doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności cenowej i pozytywnie przełoży się na 
wydatki lekowe Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Methyloprednisolon w dawce 250 
mg został ujęty pakiet 4 poz. 3. 
 
 
 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa prowadzonego postępowania 
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