
 
 

        Rawa Mazowiecka, dn. 26.02.2019 r.  

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków - postępowanie uzupełniające” o numerze 

sprawy  ZP/ 02 /2019  

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że 

w postępowaniu dotyczącym dostawy leków w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania 

i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 

Pytanie nr 1  

Zadanie 2 poz. 80 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; bakterie 

występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Produkt jest 

przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie nr 2 

Zadanie 2 poz. 80  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt jest przeznaczony do stosowania u 

noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych; konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 

kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia 

uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 3 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie  2 w pozycji 59 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 59 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, 

będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do 

postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu 

na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

 



 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 w pozycji 59 glukozy 75 g. będącej dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w 

celu wykonania testu krzywej cukrowej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać do dnia 28.02.2019r do godz. 09.00 w siedzibie zamawiającego, ul. 
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, budynek administracji, sekretariat  
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2019r o godzinie 09.30 w siedzibie 
zamawiającego, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, budynek administracji, sala 

konferencyjna  
.  

 
 

 
        Z poważaniem   

        Dyrektor 

       Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 

Małgorzata Leszczyńska 


