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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 7/2018
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań
i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych.

Pytanie:
„Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 183
w przedmiotowym postępowaniu:
1. Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych szczepów bakteryjnych
będących wyłącznym produktem i zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co
ogranicza konkurencję do wyrobu tegoż producenta, uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego
te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym
i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do
stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany
pod

względem

klinicznym,

inny

szczep

bakterii

probiotycznych

Lactobacillus

rhamnosus

i Lactobacillus helveticus, występujące w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę,
w takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak w przypadku produktu opisanego
w SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie:
„2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania zamiennika o nazwie LactoDr.,
będącego

dietetycznym

środkiem

spożywczym

specjalnego

przeznaczenia

medycznego

zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych
(działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych)
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę,
przeznaczonego

do

stosowania

u

noworodków,

niemowląt,

dzieci

i

osób

dorosłych,

konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią
liczbę opakowań.”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie:
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 279
w przedmiotowym postępowaniu:
3. Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej
samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży
Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w postaci kapsułek (opakowanie
x 20 kaps.) po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo
otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkie objętości różnych płynów i podawana w formie
zawiesiny doustnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu, o którym mowa w pytaniu.
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