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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych”. 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr III poz. 337 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
1. W związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety 

będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, prosimy o dopuszczenie 

równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, 

dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem 

klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w aktywnym stężeniu 6 mld 

CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na 

odpowiednią ilość opakowań. Preparat zawiera prebiotyk inulinę i może być przechowywany w 

temperaturze pokojowej 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat z przeliczeniem na odpowiednią ilość 
opakowań. 

 

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr III poz. 368  w przedmiotowym 
postępowaniu: 
2. Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., 

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, 

występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ i z takim samym stężeniem probiotycznych 

drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps.- po 

przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilośc opakowań. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat z przeliczeniem na odpowiednią ilość 
opakowań. 
 
3. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym  
Zapytanie przetargowe - PZP-225/07/2016,wpakiecie (zadaniu) Pakiet nr III - leki różne, w pozycjach 
217 oraz 337 dotyczących „Lactobacilusrhamnosus / Prep. złoż. Multilac” dopuszcza możliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 
blistrów x 15 kapsułek – przeliczeniem na takiej wielkości opakowania)producenta Novascon 
Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a 
Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 

Odpowiedź: poz. 217 Zamawiający nie dopuszcza, poz. 337 Zamawiający dopuszcza proponowany 
preparat z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań. 
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4. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym PZP-
225/07/2016,wpakiecie (zadaniu)Pakiet nr III - leki różne, w pozycji 368 dotyczącej 
„Saccharomycesboulardii” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej 
Floractin Enteric x 15 kapsułek lub Floractin Entericbox (10 blistrów x 15 kapsułek - z przeliczeniem na 
takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja 
preparatu i jego najważniejsze cechy. 

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną 
ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej 
liczby Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat z przeliczeniem na odpowiednią ilość 
opakowań. 

 

 
 
 

Zamawiający 

Wojciech Machelski 


