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Katowice, dn. 18.09.2018r 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 26.   Nr sprawy : ZP-18-100UN 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 
 
Pyt.1  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele 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 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 i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo 
otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie 
w formie zawiesiny. 

Odp.:  Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był produktem leczniczym.  
 
Pyt.2  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika 

o nazwie Lacto30Dr., 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 stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego 
do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego                                
w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 
uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość 
rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny. 

Odp.:  Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był produktem leczniczym.  
 
Pyt.3  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EncapsaDr., będącego suplementem diety, 

zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii 
wynosi 1,2 mld CFU w kapsułce – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 6 mld 
bakterii liofilizowanych). Kapsułkę można otworzyć celem sporządzenia zawiesiny doustnej. 
Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą 
odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności 
produktu. 

Odp.:  Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był produktem leczniczym.  
 
Pyt.4  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr., będącego suplementem diety, 

zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych 
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii 
wynosi 0,6 mld CFU w kapsułce – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 3 mld 
bakterii liofilizowanych). Kapsułkę można otworzyć celem sporządzenia zawiesiny doustnej. 
Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą 
odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności 
produktu. 

Odp.:  Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był produktem leczniczym.  
 
Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego 

postępowania. 

                                            
                                                Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
                                                         mgr Ewa Mołek                                                                                                                    

 


