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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 221000 
euro na dostawę  leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej 
SIWZ - CPV - 33600000-6. 

Znak sprawy: SPZOZ 3LEKI / 2019   Nr ogłoszenia – 536317-N-2019 z dnia 04-11-2019r. 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Dotyczy Grupie 23 poz. 20: Czy z uwagi na zamieszczneie w SIWZ opisu suplementu diety, Zamawiający 
dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych 
najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG i Lactobacillus 
helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i 
osób dorosłych, konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na 
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dotyczy Grupie 23 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do 
stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 
kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku 
w górę). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dotyczy Grupie 23 poz. 20: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probiotyku zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dotyczy Grupie 23 poz. 20: Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie probiotyku niewymagającego 

przechowywania w lodówce? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dotyczy Grupie 26 poz. 40 i 41: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, 

liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do 
stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 
kapsułek, z możliwościa otwierania kapsułek i rozpuszczania ich zawartości w celu sporządzania zawiesiny 
(prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23  poz. 20  wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te 

same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju 
Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-
12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 
kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 26  poz. 40  wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te 

same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju 
Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-
12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 
kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Sporządził:  
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