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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 07.03.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/07/16 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków stosowanych w ramach programów 
lekowych i chemioterapii, różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych o działaniu 
hemostatycznym, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
medycznego oraz suplementów diety na potrzeby SPSK-2. 
 

SPROSTOWANIE  
do Wyjaśnienia nr  1 z dnia 29.02.2016 r. 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawcy nr 1 w zakresie 

odpowiedzi na pytanie nr 1 o treści : 

„Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie produktu 

równoważnego do wymienionego z nazwy w SIWZ PRODUKTU Dicoflor pod 

względem składu i zawartości szczepu bakterii probiotycznych –szczep lactobacillus 

rhamnosus GG (LGG) ATCC 53103, oraz postaci, dawki, dawkowania, 

dopuszczenia pod względem zastosowania w określonym wieku (produkt może być 

stosowany u noworodków) i statusu rejestracyjnego. Jednocześnie uprzejmie 

informujemy, iż oferowany produkt nie zawiera substancji na bazie oliwy z oliwek 

ani stearynianów, które mogłyby potencjalnie wywołać niepożądane działania ze 

stronyukładu pokarmowego u wcześniaków i noworodków. W przypadku odmowy 

prosimy o podanie podstawy prawnej i wyjaśnienie z jakich potrzeb Zamawiającego 

wynika konieczność  stosowania produktu konkretnie wskazanego producenta- oraz 

o określenie na jakiej podstawie merytorycznej Zamawiający zakłada, że  oferowany 

produkt mógłby wywoływać reakcje niepożądane ze strony układu pokarmowego”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Po ponownym rozpatrzeniu pytania Wykonawcy nr 1  w zakresie zadania nr 32 poz. 17 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu, jednakże z zastrzeżeniem, 

że w przypadku wystąpienia u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka 

(populacja wcześniaków, noworodków i niemowląt) działań niepożądanych po  zastosowaniu 

produktu w postaci objawów dyspeptycznych, biegunek lub wszelkich innych nietolerancji 

powstałych w wyniku podawania produktu, Zamawiający odstąpi od jego dalszego 

zamawiania,  żądając dostaw w ramach umowy preparatu Dicoflor.  

 

Wykonawcy którzy zaoferują proponowany przez Wykonawcę nr 1 produkt we 

własnym zakresie winni dokonać modyfikacji formularzy cen jednostkowych  

 

Zamawiający podjął decyzję,  że na pytania przesłane do siedziby SPSK-2 PUM po terminie 

23.02.2016 r. nie będzie dokonywał odpowiedzi. 

 

                                                                                      Z poważaniem  

 


