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Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

 i Psychicznie Chorych w Rybniku 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 

 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie 1  

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).  

Technologia mikroenkaspulacji 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. Mikroenkapsualcja pozwala na 

zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu 

przydatności do użycia.  

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych 

bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 13.2019 poz 15 wymienionego produktu  

i prosi o ofertę produktu mającego rejestrację leku a nie dietetycznego środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia medycznego. 

  

 Powyższą informację należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Joanna Kalisz  

  

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 

 


