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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę  produktów leczniczych,  cz.  III  –  leki  różne,  płyny infuzyjne,  kontrasty   dla SPZOZ w
Sanoku.

SPROSTOWANIE / INFORMACJA DODATKOWA

DOTYCZY  odpowiedzi na pytanie nr 1  i  nr 69
pismo z dnia 9 kwietnia  2015r. Pismo SPZOZ/SAN/ZP/60/2015

* Pytanie nr 1 –   dot. zad. nr 52 -   „Lacidofil”   
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  preparatu  Lactobacillus  rhamnosus  GG  o
nazwie  handlowej  Floractin  x  20  kapsułek  producenta Novascon Pharmaceuticals?  W załączeniu
poniżej oraz w załączniku specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
-  zawiera szczep bakterii  Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, na którym przeprowadzono
przeszło  500  klinicznych  badań  w  tym  także  na  wcześniakach  i  noworodkach  z  niską  masą
urodzeniową,  potwierdzających  skuteczność  oraz  bezpieczeństwo  stosowania  Lactobacillus
rhamnosus GG
- stosuje się raz dziennie (wygoda dawkowania), gdyż posiada wysoką ilość bakterii w jednej kapsułce
(6 mld LRGG)
- można przyjmować równocześnie z antybiotykiem
- status rejestracyjny nie jako suplement diety  TYLKO dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia, dzieci oraz dorosłych
•••• niskie dawkowanie powoduje, że koszt terapii jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych

probiotyków
Odpowiedź  :    Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  innego  preparatu  będącego  produktem  
równoważnym- z zachowaniem ilości kapsułek tj. 66 000 . 

* Pytanie nr 69 – dot. zad. 52 
Czy Zamawiający w pakiecie 52  dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu Lactobacillus
rhamnosus GG o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek – 1100 op.  (dawkowanie 1 raz
dziennie)  ?
 - zawiera szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, na którym przeprowadzono
przeszło 500 klinicznych badań w tym także na wcześniakach i noworodkach z niską masą
urodzeniową, potwierdzających skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Lactobacillus
rhamnosus GG
- stosuje się raz dziennie (wygoda dawkowania), gdyż posiada wysoką ilość bakterii w jednej kapsułce
(6 mld LRGG)
- można przyjmować równocześnie z antybiotykiem
- status rejestracyjny nie jako suplement diety TYLKO dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego dla niemowląt od pierwszych dni życia, dzieci oraz dorosłych
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- niskie dawkowanie powoduje, że koszt terapii jest zdecydowanie niższy niż w przypadku innych
probiotyków
Odpowiedź:     Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  innego  preparatu  będącego  produktem  

równoważnym- z zachowaniem ilości kapsułek tj. 66 000 .

Z poważaniem
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