
 

Gryfino, dnia 22 listopada 2019 r. 

 

Pytania i odpowiedzi do postępowania na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych dla 

spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 
 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 45 poz. 30 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;?  

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 

konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia 

na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, 

mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt 

konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na 

odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 

3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych 

opakowań preparatu)? 

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych 

alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy? 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 76 poz. 10, 11 i 12 w 

przedmiotowym postępowaniu: 

6. 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 

konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia 

na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, 

mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt 



 

konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na 

odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 

3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych 

opakowań preparatu)? 

 odpowiedź 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

w pakiecie 45 i 76 

 

Zamawiający nie dopuszcza suplementów diety oraz dietetycznych środków spożywczych 
 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 54 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 

250 mg. probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; konfekcjonowanego w 

opakowaniach po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 77 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

10. Zamawiający aktualnie posiada i użytkuje sprawne glukometry GlucoDr. auto; czy wobec 

tego, biorąc pod uwagę aspekty użyteczności i ochrony środowiska, Zamawiający dopuści 

zaoferowanie pasków testowych do posiadanych glukometrów GlucoDr. auto? Prosimy o 

wzięcie pod uwagę, że Zamawiający określając nazwę pasków testowych będących 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, znacząco ogranicza 

konkurencję asortymentowo-cenową, a tym samym naraża szpital na wysoką cenę. Jeżeli 

Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają 

parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów 

w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup pasków testowych 

do pomiaru glukozy. 

11. Czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) 

Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do 

paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym 

wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres 

wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia 

próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający 

wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) 

bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków 



 

testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura 

działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) paski posiadające 

wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?  

12.  Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z 

przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi 

parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej i noworodkowej 

przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego 

paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza 

glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 

wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura 

przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?  

 odpowiedź 10,11,12 

 

Zamawiający nie dopuszcza innego produktu 
 

13. Prosimy o podanie liczby opakowań pasków, które mają być zaoferowane. 

 odpowiedź 13 

 

wielkość opakowania: 50 szt. ilość: 400 op. 
 

 

 


