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WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  
nr sprawy WSZ-EP-21/2019 

 
 

 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 52 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, 
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem 
klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w 
łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u 
niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 

2. 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:  Zgodnie z SIWZ. 
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3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Lacto30Dr, zawierającego żywe, 
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem 
klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 3 mld CFU/ kaps? 
Produkt jest przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób 
dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość 
przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Czy Zamawiający wymaga produktu zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii 

probiotycznych (liofilizat)? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie wymaga podawania częściej 
niż 2 razy na dobę? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu niewymagającego przechowywania w 
lodówce? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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