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do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-21 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Sukcesywne dostawy produktów do żywienia dojelitowego, 

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego są następujące: 

Pytanie 1 
Czy zamawiający w grupie 1 pozycja 2 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, 
sterylnego wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z butelką poz.1. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w grupie 1 pozycja 2 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt 
przedwcześnie urodzonych, sterylnego wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z 
butelką poz.1. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający w grupie 1 pozycja 4 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt od  urodzenia, sterylnego 
wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z butelką poz.3. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w grupie 1 pozycja 4 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt od  
urodzenia, sterylnego wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z butelką poz.3. 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający w grupie 2 pozycja 2 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt od  urodzenia, sterylnego, 
wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z butelką poz.1 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w grupie 2 pozycja 2 dopuszcza wycenę smoczka dla niemowląt od  
urodzenia, sterylnego, wykonanego z elastomeru termoplastycznego, kompatybilnego z butelką poz.1 
 
Pytanie 4 - Grupa 7 poz. nr 1  
Czy Zamawiający wymaga by wszystkie oferowane złącza/przejściówki gwarantujące szczelne połączenia były  
pakowane sterylnie pojedynczo wraz z zestawem wopakowaniu jak oferowane zestawy grawitacyjne co 
umożliwia prawidłowe i bezpieczne podawanie diet pacjentom ? Wyrażenie zgody na powyższe nie tylko w 
żaden sposób nie wpłynie na zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, ale znacząco zwiększy konkurencyjność 
postępowania, umożliwiając złożenie ważnych ofert większemu gronu  Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga, pod warunkiem zachowania pozostałych 
parametrów SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy w Grupie 5 Diety do żywienia dojelitowego i doustnego, w pozycji 3, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę produktu Fresubin HP energy  500ml - Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogata w 
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białko (20 en%), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Zawiera MCT oraz EPA i DHA 
pochodzące z oleju rybnego. Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność 300 
mosmol/l.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 6  
Czy w Grupie 5 Diety do żywienia dojelitowego i doustnego, w pozycji 4, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę produktu  Fresubin HP energy  1000ml - Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogata w 
białko (20 en%), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Zawiera MCT oraz EPA i DHA 
pochodzące z oleju rybnego. Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Osmolarność 300 
mosmol/l. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 7  
Czy w Grupie 5 Diety do żywienia dojelitowego i doustnego, w pozycji 7, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę produktu Survimed OPD 500ml - Kompletna dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), peptydowa, oparta na 
hydrolizacie białka serwatki, zawierająca MCT, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Nie 
zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych 
niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z zaburzeniami wchłaniania. Zawiera tłuszcze LCT, w 
tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT. Osmolarność  300 mosmol/l. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 8  
Czy w Grupie 5 Diety do żywienia dojelitowego i doustnego, w pozycji 8, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę produktu Survimed OPD 1000ml - Kompletna dieta normokaloryczna (1 kcal/ml), peptydowa, oparta na 
hydrolizacie białka serwatki, zawierająca MCT, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Nie 
zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych 
niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z zaburzeniami wchłaniania. Zawiera tłuszcze LCT, w 
tym olej rybny z EPA i DHA oraz MCT. Osmolarność  300 mosmol/l. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 9  
Czy w Grupie 5 Diety do żywienia dojelitowego i doustnego, w pozycji 9, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wycenę produktu Supportan 500ml - Kompletna dieta specjalistyczna, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogata 
w białko (27 en%), tłuszcz oraz EPA i DHA pochodzące z oleju rybnego, przeznaczona do żywienia 
dojelitowego przez zgłębnik. Zawiera błonnik oraz MCT. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy, o 
niskiej zawartości sodu (47,5mg).Zawiera błonnik, inulinę, dekstryny pszenicy. Do postępowania dietetycznego 
u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z nowotworami, przewlekłymi 
chorobami katabolicznymi i/lub z zespołem wyniszczenia nowotworowego (kacheksja). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 


