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Nr sprawy ZP/06/2022 

Przedmiot postępowania:  

PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH W TYM 
PRODUKTÓW NA POTRZEBY PROGRAMÓW LEKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 
 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie do przedmiotu zamówienia w pakiecie 2 poz.3 

 

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 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. 
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1. Zamawiający w pakiecie lekowym nr 2 poz.  3  dopuści  methyloprednisolon  

Meprelon 250mg/5ml ? 
 

 
Methyloprednizolon został wprowadzony w 1957 r. i najlepsza wiedza medyczna pozwalają na 

skuteczne stosowanie produktu generycznego o nazwie Meprelon m.in. przez takie 
podmioty jak:  

  

- Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów w Warszawie 
- Centrum Zdrowia Dziecka W Warszawie 

- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  
- Szpital Kliniczny w Łodzi  

- Szpital Wojewódzki Zakaźny w Warszawie 

- Szpital Wojewódzki w Elblągu 
- Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie  

           - SPSK Nr 4  ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie lekowym numer 2 pozycja 3 methyloprednisolon 

Meprelon 250 mg/5ml. 
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