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Od:  DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl                         
Do:  Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.1.2017 
Data: 10/04/2017 
L. dz. 3087 /2017                                                                                                                                   Ilość stron: 3 

 
WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  
przedmiot postępowania:  dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych 
tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 

 
Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania: 

Pyt. 1 
Dotyczy: zadanie 1, poz. 344 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 o równoważnym działaniu? 
Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 

53103).
(*)

  

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych 
bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.   
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 2 
Dotyczy: zadanie 1, poz. 345 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu? 
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 
53103).

 (*)
 

Produkt Diflos  (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii 
LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.  
Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli  
w trakcie antybiotykoterapii. 
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 3 
Dotyczy: zadanie 1, poz. 432 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu? 
Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 

53103).
 (*)

 

Produkt Diflos  (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii 
LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.  
Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli  
w trakcie antybiotykoterapii. 
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 4 
Dotyczy: zadanie 1, poz. 716 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60? 
Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 

53103).
(*)

 

                                                                 
*
 Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej 

technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na 
działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). 
Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą 
skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na 
zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu 
przydatności do użycia. 
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Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych 
bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.   
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 5 
Czy w  pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) oraz pakiecie nr 2 poz. 
29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250; 0,125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. zawiesina do inhalacji 0,125 
; 0,5 i 0,25 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego 
może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 

Pyt. 6 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) oraz 
pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250;  0, 125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. 
zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po 
otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, 
przechowywać do 12 godzin ? 
Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 

Pyt. 7 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) oraz 
pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250;  0, 125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. 
zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z 
Berodualem ani z acetylocysteiną?  
Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 

Pyt. 8 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml,  20 amp a 2ml) oraz 
pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250;  0, 125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. 
zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz 
w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?  
Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu. 
 

Pyt. 9 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia 
oferty na inny rodzaj testów paskowych do glukometrów wraz z nieodpłatnym użyczeniem kompatybilnych 
glukometrów - pozytywna decyzja pozwoli nam na złożenie oferty na wysokiej klasy sprzęt medyczny, 
spełniający normę ISO 15197, posiadający certyfikat CE, znajdujący się w wykazie wyrobów med. 
refundowanych przez NFZ.  
Zamawiający wyjaśnia, iż zakup wymienionych pasków testowych realizowany jest na rzecz bliżej 
nieokreślonych klientów apteki DOLMED, posiadających na własny użytek całą gamę glukometrów 
różnych producentów. W związku z powyższym nie jest uzasadnione nabycie do ogólnodostępnej 
apteki jednego określonego rodzaju testu paskowego, który będzie nieodpowiedni dla większości 
glukometrów znajdujących się w domowym posiadaniu potencjalnych klientów. Zamawiający nie 
wyraża zatem zgody na zmianę rodzaju pasków na proponowane przez Wykonawcę oraz zaofero-
wanie glukometrów. 
 
Prosimy także o wydzielenie do oddzielnego pakietu pasków testowych do glukometrów : 
Pakiet nr 1, poz. 25  Accu-Chek Active test pask. 50 pasków op. 800 
Pakiet nr 1, poz.103 Ascensia Entrust test pask. 50 pasków op. 100 
Pakiet nr 1, poz. 282 Contour TS test pask. 50 pasków op. 400 
Pakiet nr 1, poz. 332 Diagnostic Gold Strip test pask. 50pask. op. 500 
Pakiet nr 1, poz. 474 Glucocard Vital Test Strip testpask. 50pask. op. 100 
Pakiet nr 1, poz. 479 Glucosense - enzymat. test pask. * 50szt op. 100 
Pakiet nr 1, poz. 568 Ixell Paski testowe do glukometru 50 szt. op. 300 
Pakiet nr 1, poz. 802 One Touch Select test pask. 50 pasków op. 900 
Pakiet nr 1, poz. 822 Optium XIDO test pask. 50 szt. op. 300 
 
Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
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Pyt. 10 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017,  w 
pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 392 dotyczącej „Enterol 250 kaps. 0.25 g 10 kaps.” dopuszcza 
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę, 
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 11 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017,  
w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 345 dotyczącej „Dicoflor w kroplach d/niemowląt i dzieci 5 ml” 
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml producenta 
Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę,  
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt. 12 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017,  w 
pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycjach 344, 602, 716 oraz 1182 dotyczących „Dicoflor 60 kaps. 20 
kaps./Lacidofil kaps. 20 szt./Multilac kaps. 10 kaps./Trilac Plus kaps. twarde 10 kaps.” dopuszcza możliwość 
zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 
kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W 
załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę,  
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców. 
Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w 
punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert. 
 

Pyt.13 
Dotyczy pakietu 1, pozycja 822: 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 1 pozycję 822  tj. Optium XIDO test pask,  do 
osobnego Pakietu np. Pakiet nr 1A? 
Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu 
albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych  wyrobów z tej grupy. Jednocześnie 
nadmieniam, że jako producent ww pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.  
Patrz pyt. 9 
 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo 
powstałego pakietu. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu 1 pozycji 822,  zapisu projektu umowy - 
dotyczącego terminu dostaw „na ratunek” z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami 
dostarczanymi na ratunek życia? 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.  

 
 
 
              PREZES ZARZĄDU 

 

              Marek Moszczyński 

 


