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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. 205
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe
ywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103).
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki
dzi ki
tej technologii
gii efektywniej kolonizuj
kolonizują jelito ponieważ
poniewa dzi
dzięki
ki specjalnej otoczce są
s bardziej odporne na
działanie zewn
zewnętrznego
trznego otoczenia (wilgotno
(wilgotności,
ci, kwasowości,
kwasowo ci, ciśnienia
ci nienia osmotycznego, tlenu i światła).
wiatła).
Badania naukowe wykazuj
wykazują,, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych
ywych bakterii LGG ma taką
tak samą
sam
skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na
zmniejszenie ilo
ilości
ci bakterii, zwi
zwiększenie
kszenie bezpieczeństwa
bezpiecze stwa stosowania oraz na wydłu
wydłużenie
enie terminu
przydatności do użycia.
Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w 5 kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych
bakterii LGG, co odpowiada skuteczności
skuteczno ci 5 mld bakterii liofilizowanych.
Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli
w trakcie antybiotykoterapii. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
poz. 204
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30?
Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe
ywe bakterie Lactobacillus rhamnosus
GG (ATCC 53103).
Technologia
logia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki
dzi ki
tej technologii efektywniej kolonizuj
kolonizują jelito ponieważ
poniewa dzi
dzięki
ki specjalnej otoczce są
s bardziej odporne na
działanie zewn
zewnętrznego
trznego otoczenia (wilgotności,
(wilgotno ci, kwasowości,
kwasowo ci, ciśnienia
ci nienia osmotycznego, tlenu i światła).
wiatła).
Badania naukowe wykazuj
wykazują,, żee 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych
ywych bakterii LGG ma tak
taką sam
samą
skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na
zmniejszenie ilości bakterii,
erii, zwi
zwiększenie
kszenie bezpiecze
bezpieczeństwa
stwa stosowania oraz na wydłu
wydłużenie
enie terminu
przydatności do użycia.
Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld
mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności
skuteczno ci 3 mld bakterii liofilizowanych.
Kapsułki ssą otwierane, a ich zawartość mo
można
na rozpuścić
rozpu ci np. w wodzie, dzięki
dzi ki czemu mo
można
na z nich
przygotować zawiesinę. Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy dopuszcza.
poz. 206
Czy zamawiaj
zamawiający
cy dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30?
Diflos
os 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe
ywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG
(ATCC 53103).
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Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki
dzi ki
tej technologii efektywniej kolonizują
kolonizuj jelito ponieważ
poniewa dzięki
dzi ki specjalnej otoczce są bardziej odporne na
działanie zewn
zewnętrznego
trznego otoczenia (wilgotno
(wilgotności,
ci, kwasowości,
kwasowo ci, ciśnienia
ci nienia osmotycznego, tlenu i światła).
wiatła).
Badania naukowe wykazuj
wykazują,, żee 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych
ywych bakterii LGG ma tak
taką sam
samą
skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na
zmniejszenie ilo
ilości
ci bakterii, zwi
zwiększenie
kszenie bezpieczeństwa
bezpiecze stwa stosowania oraz na wydłu
wydłużenie
enie terminu
przydatności do użycia.
Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera
iera w jednej kapsułce 0,6 mld
mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczno
skuteczności
ci 3 mld bakterii liofilizowanych.
Kapsułki ssą otwierane, a ich zawartość mo
można
na rozpuścić
rozpu ci np. w wodzie, dzięki
dzi ki czemu mo
można
na z nich
przygotować zawiesinę. Odp. Nie, Zamawiający
wiaj cy nie dopuszcza ze wzgl
względu
du na odmienn
odmienną posta
postać.
poz. 643
Brilique) na rynku polskim jest dost
dostępny
pny tylko w dawce 90 mg. 1
Informujemy, że Ticagrelor (Brilique
opakowanie leku BRILIQUE(ticagrelor) zawiera 56 tabletek po 90 mg ka
każda
da (4 blistry po 14 tabletek).
si do Zamawiaj
Zamawiającego
cego z uprzejmą
uprzejm pro
prośbąą o doprecyzowanie czy
W związku z powyższym zwracamy się
w pakiecie nr 6 poz. 643 należy wycenić
wyceni równie
również Ticagrelorum
um w dawce 90 mg (tak
(
jak to ma
miejsce w pakiecie 6 poz. 644)) czy pozostawić
pozostawi w/w pozycję bez wyceny ? Odp. W pakiecie nr 6 poz.
643 zamawiaj
zamawiający
cy dopuszcza wycen
wycenę Ticagrelorum w dawce 90 mg w ilości
ilo ci 2 opakowań x 56
tabletek.
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