
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
 26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356   
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548                     
tel. centrala: 48 361 30 00                          Dział Zamówień Publicznych 
tel. sekretariat: 48 361 3900                     tel. 48 361 48 69 
fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                            fax. 48 361 30-23 
        e-mail: dzp@wss.com.pl             

Nasz znak:  341.53.2017                                                                                              Radom, dnia 2017-09-12 
 

 
............................................. 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu  (sprawa nr 341.53.2017). 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Dotyczy: pakietu nr 147, poz. 5 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
produktu Diflos 30 o równoważnym działaniu zamieniając 
ampułki na kapsułki oraz dostawę produktu w przeliczeniu 
na opakowania zawierające 30 kapsułek i dopełnieniu do 
całych opakowań? 
Diflos 30 to innowacyjny produkt zawierający doskonale 
przebadany i najlepiej poznany na świecie szczep 
probiotyczny Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), 
co potwierdza 900 badań i publikacji. Technika 
mikroenkapsulacji zabezpiecza bakterie przed 
destrukcyjnym działaniem szkodliwych czynników 
występujących w układzie pokarmowym, takich jak soki 
żołądkowe, czy sole żółciowe.  
Tym samym, dzięki mikroenkapsulacji do miejsca 
przeznaczenia, czyli do jelit, dociera co najmniej 90% 
bakterii probiotycznych, które mogą bezpiecznie 
kolonizować to miejsce. Dwie kapsułki Diflos 30 spełniają 
zalecenia minimalne dziennej porcji LGG w trakcie i po 
antybiotykoterapii, ponieważ 5 mld liofilizowanych 
bakterii LGG odpowiada 1 mld mikroenkapsułowanych 
LGG. Diflos może być bezpiecznie stosowany przez 
noworodki, niemowlęta, dzieci, dorosłych i kobiety w 
ciąży. Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za 
przyszłość produkcji probiotyków.  
Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w 
jednej kapsułce 0,6 mld mikroenkapsułowanych żywych 
bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, co odpowiada 
skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych.  
Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić 
np. w wodzie, dzięki czemu można z nich przygotować 
zawiesinę. 

NIE, Zmawiający oczekuje 
produktu leczniczego.  



  

 
 

2 

2. Dotyczy: pakietu nr 132, poz. 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
produktu Diflos krople o równoważnym działaniu? 
Diflos 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 
czynników zewnętrznych (wilgotności, kwasowości, 
ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe 
wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych 
bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jelit, 
jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. 
Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, 
zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na 
wydłużenie terminu przydatności do użycia.  
Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w 
jednej kropli 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. 

TAK, Zamawiający dopuszcza.  

3. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na zaoferowanie w załączniku Nr 108 do umowy 
(Thalidomide tabl. Lub kaps. 100 mg x 30 szt.) produktu 
pochodzącego z importu docelowego.  

TAK, Zamawiający dopuszcza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 
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