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Garwolin dnia, 24.06.2019 
 
 
 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: KOPSN/ZC2/2019 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
 
 
Szanowni Państwo,  
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do postępowania 
na „Dostawę leków dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich 
w Garwolinie”  
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
1. 

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 konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek 

(prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Cenowego 
 
 
2. 

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 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 podtrzymuje zapisy Zapytania Cenowego 
 
 
3. 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie produktu niezawierającego białka 

mleka krowiego, sacharozy, laktozy i glutenu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Cenowego 
 
 
4.   

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie wymaga 

podawania częściej niż 2 razy na dobę? 



 2 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Cenowego 

5.  

Poniższe pytanie dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym 

poz. 132 w przedmiotowym postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojedynczego opakowania testu ciążowego 

zawierającego 25 szt. testu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Cenowego 

6. 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym 
poz. 133 w przedmiotowym postępowaniu: 
 
Czy w celu uzyskania jak najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuści 

zaoferowanie testu do wykrywania narkotyków w postaci 2 opakowań 

zawierających po 25 szt. testu, z wyceną 2 opakowań, uwzględniającą 

całkowitą liczbę testów? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

 
 


