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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych
– Zp/70/PN-61/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym post
postępowaniu.
powaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 6
poz. 204
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety
będącej
cej zastrzeżonym
zastrze onym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy Zamawiaj
Zamawiający
cy dopu
dopuści
ci
zaoferowanie spełniaj
spełniającego
cego te same cele produktu Encapsa30Dr., bbędącego
cego suplementem diety,
zawierającego
zawieraj
cego żywe,
ywe, mikroenkapsulowane bakterie
bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie żywych
ywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii
wynosi 0,6 mld CFU w kapsułce – badania naukowe dowodz
dowodzą,, żee odpowiada ono skuteczno
skuteczności
ci 3 mld
bakterii liofilizowanych)
ch) Technika mikroenkapsulacji zapewnia wy
wyższą
sz skuteczność kolonizacji jelita
przez bakterie, wi
większą
ksz odporność na działanie czynników zewn
zewnętrznych
trznych oraz pozwala na wydłu
wydłużenie
enie
okresu stabilności produktu. Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
poz. 233
Prosimy o dopuszczenie preparatu o nazwie EnteroDr., bbędącego
cego dietetycznym środkiem
rodkiem spożywczym
spo ywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego, zawieraj
zawierającego
cego w swoim składzie identyczne stężenie
probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg); konfekcjonowanego
konf
w
opakowaniach po 20 kapsułek? Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie dopuszcza ze względu
wzgl du na odmienne
wskazania i klasyfikacj
klasyfikację.. Zamawiaj
Zamawiający
cy oczekuje produktu zarejestrowanego jako produkt
leczniczy.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 5
Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę nnaa wydzielenie / wył
wyłączenie
czenie z Pakietu nr 5 Lp. 2 Hepatitis B vaccine
do osobnego np. Pakietu nr 1 a? Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie wyra
wyrażaa zgody na wydzielenie w/w pozycji
do innego pakietu.
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