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L’Institut de la Mère et de l’Enfant 
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A/ZP/SZP.251-28/16 
 

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-28/16 na dostawę: 
 

„Produktów leczniczych” 

Pytanie nr 1 – dot. zadania nr 7 poz. 45 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 7 poz. 45  
w przedmiotowym postępowaniu: 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci 
równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania 
u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod 
względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus 
(działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych)  
i Lactobacillus helveticus (analog L. acidophilus, gatunek stosowany również  
w produkcie oryginalnym) w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę. 
Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dot. zadania nr 2 poz. 4 
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 2 poz. 4  
w przedmiotowym postępowaniu: 
Czy w związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia składu suplementu diety, 
Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji produktu o cechach opisanych  
w pytaniu nr 1? 
Odpowiedź nr 2 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 – dot. zadania nr 6 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4%  
w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność 
potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, 
stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego 
ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych 
jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź nr 3 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 – dot. zadania nr 6 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści   produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
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Odpowiedź nr 4 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 – dot. zadania nr 7 poz. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 7 pozycja 19 leku 
Cipronex 100 mg / 50 ml.? 
Odpowiedź nr 5 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 7 poz. 41 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 7 pozycja 41 leku 
Kalium Chloratum WZF 15% 20 ml x 10 fiolek? 
Odpowiedź nr 6 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 7 poz. 41 lek Kalium Chloratum WZF 15% 
20 ml x 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Pytanie nr 7 – dot. zadania nr 7 poz. 45 
Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 7 w Poz. 45 dopuszcza możliwość zakupu preparatu 
Multilac® - po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań x 10 kapsułek?   
W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy: 
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym 

połączeniem probiotyku z prebiotykiem. 

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę: 

 Lactobacillus helveticus 

 Lactoccocus lactis 

 Bifidobacterium longum 

 Bifidobacterium breve 

 Lactobacillus rhamnosus 

 Streptococcus termophilus 

 Bifidobacterium bifidum 

 Lactobacillus casei 

 Lactobacillus plantarum 

3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt 

dziennej dawki terapeutycznej. 

4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność 

bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych 

szczepów bakterii do jelit. 

5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii. 

6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny 

oraz sztucznych barwników. 

7. Nie wymaga przechowywania w lodówce. 

8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone  

w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 

Odpowiedź nr 7 

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 8 – dot. zadania nr 2 poz. 4 
Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 w Poz. 4 dopuszcza możliwość zakupu preparatu 
Multilac® - po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań x 10 kapsułek?   - ? 
W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy: 
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym 

połączeniem probiotyku z prebiotykiem. 

2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę: 

 Lactobacillus helveticus 

 Lactoccocus lactis 

 Bifidobacterium longum 

 Bifidobacterium breve 

 Lactobacillus rhamnosus 

 Streptococcus termophilus 

 Bifidobacterium bifidum 

 Lactobacillus casei 

 Lactobacillus plantarum 

3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt 

dziennej dawki terapeutycznej. 

4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność 

bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych 

szczepów bakterii do jelit. 

5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii. 

6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny 

oraz sztucznych barwników. 

7. Nie wymaga przechowywania w lodówce. 

8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone  

w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Odpowiedź nr 8 

Zgodnie z SIWZ. 

                                                  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
 
               Agnieszka Duras 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.  
 

Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl 
w dniu 1 sierpnia 2016 roku. 

http://www.imid.med.pl/

