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SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O. 

74-100 GRYFINO, PARKOWA 5 

(dalej: „Zamawiający”) 

Dotyczy: postępowania przetargowego, zatytułowanego „Dostawa leków i artykułów spożywczych, 

zwanych dalej produktami leczniczymi” (dalej „przedmiotowe postępowanie”) 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 23 poz. 17 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej 

zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. 

o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej 

konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie 

opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)? 

Odpowiedź: Pozostajemy przy warunkach specyfikacji. 

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 26 poz. 30 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

2. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety 

będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści 

spełniający te same cele zamiennik LactoDr. krople będący środkiem spożywczym specjalnego 

przeznaczenia medycznego, zawierającym teki sam szczep bakterii probiotycznych w identycznym 

stężeniu, występującym w takiej samej postaci w opakowaniu o tej samej objętości? 

Odpowiedź: Pozostajemy przy warunkach specyfikacji. 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 35 poz. 69 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 opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 

Odpowiedź: Pozostajemy przy warunkach specyfikacji. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 35 poz. 94 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o 

nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym 
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specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci 

i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem 

klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 

helveticus w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w 

takim samym stosunku ilościowym jak produkt opisany w SIWZ, w opakowaniach x 60 

kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu 

uzyskanego wyniku w  górę. 

Odpowiedź: Pozostajemy przy warunkach specyfikacji. 

5. 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 

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 i 

zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 

Odpowiedź: Pozostajemy przy warunkach specyfikacji. 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 35 poz. 190 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

6. Z uwagi na podanie w SIWZ nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym 

znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, 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 szczep bakterii 

probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 

mld CFU/kapsułkę oraz inulinę w stężeniu 100 mg/kapsułkę, w takiej samej postaci w 

opakowaniach x 60 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrągleniu uzyskanego wyniku w  górę. 

Odpowiedź: Zgadzamy się. 

 


