Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 15.03.2017r

DZP/07PN/2017
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/07PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1 dot. Pakiet 5 poz. 45 (264)
Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety,
odpowiadającej wyłącznie wyrobowi konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr. będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie szczepu potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach
klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego
w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.
Opublikowane rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
Dzieci (ESPGHAN) zalecają stosowanie bakterii gatunku Lactobacillus rhamnosus jako probiotyku o
klinicznie potwierdzonych właściwościach (Szajewska i wsp., JPGN 2016;62: 495–506). Brak takich
rekomendacji w przypadku wieloskładnikowych mieszanin probiotyków o niewielkim stężeniu
poszczególnych składników.
Poniżej przedstawiamy potencjalne korzyści płynące z dopuszczenia oferty w postaci w/w preparatu:
Szczep bakterii najlepiej przebadany pod względem klinicznym – literatura medyczna potwierdza
skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania LGG u osób dorosłych, dzieci i noworodków.
Potwierdzona w badaniach skuteczność działania przy zastosowanym stężeniu 6 mld CFU.
Brak innych szczepów bakterii, które mogłyby potencjalnie wchodzić w interakcje antagonistyczne ze
składnikiem głównym preparatu i osłabiać bądź niwelować jego działanie. Preparat przeznaczony do
stosowania raz na dobę. Brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce.
Możliwość stosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych. Preparat zawiera prebiotyk.
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2 dot. Pakiet 5 poz. 366 (585)
Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, prosimy o dopuszczenie równoważnego
preparatu zawierającego L-asparaginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg), w postaci tabletek
powlekanych, w opakowaniach o wielkości takiej jak podano w SIWZ, również będącego
suplementem diety.
Ad. 2
Tak. Zamawiający wyraża zgodę o ile preparat jest generykiem leku opisanego przez Zamawiającego
w Pakiet 5 poz. 366 (585).
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