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Znak: AE/ZP-27-69/18                   Tarnów, 2018-09- 03 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, 

dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do 

żywienia pozajelitowego  dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 44 – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego 

te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego 

przeznaczenia medycznego zawierającego identyczny szczep bakterii probiotycznych 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. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a 

ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie 

zawiesiny. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 81 – Prosimy o dopuszczenie preparatu o nazwie EnteroDr., będącego 

dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim 

składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg). 

3. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 81 – Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5  poz. 81   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? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 44 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu 

LactoDr. 

Ad.2 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 81 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu 

EnteroDr. 

Ad.3  

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 81 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu 

Trilac. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 
 


