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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 2019-03-22 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 zgodzi się na dostarczenie w grupie 7 pozycji 1 linii z wszystkimi portami w 
standardzie EnFit wraz z bezpłatnymi Adapterami Enfit- LuerLock oraz Enfit- EnLock?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych 
zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w grupie 5 pozycji 3 produktu Fresubin HP Energy 500 
ml zawierającego tłuszcze LCT, w tym olej rybny z EPA i DHA, o osmolarności 300 mOsm/l?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w grupie 5 pozycji 4 produktu Fresubin HP Energy 1000 
ml zawierającego tłuszcze LCT, w tym olej rybny z EPA i DHA, o osmolarności 300 mOsm/l?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w grupie 5 pozycji 5 produktu Fresubin Original Fibre  
1000 ml zawierającego tłuszcze LCT, w tym olej rybny z EPA i DHA? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści w grupie 5 pozycji 7 dietę Survimed OPD 500 ml, która zawiera 51% 
tłuszczy MCT w stosunku do całej ogólnej zawartości tłuszczy?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści w grupie 5 pozycji 8 dietę Survimed OPD 1000ml, która zawiera 51% 
tłuszczy MCT w stosunku do całej ogólnej zawartości tłuszczy?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 7 - dotyczy Grupa 1 i 2 
Czy Zamawiający w Grupie 1 i 2 dopuści oferty częściowe lub wydzieli jednorazowe smoczki do 
oddzielnego pakietu, w opakowaniach po 100 sztuk w przeliczeniu w górę na korzyść 
Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie smoczków w opakowaniach po 100 szt. 
Z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę. Zamawiający nie wyraża zgody na oferty 
częściowe lub na wydzielenie smoczków do osobnego pakietu. 
 
Pytanie 8 – dotyczy Grupa 1 i 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylne smoczki miękkie i nieco twardsze, z małym i średnim 
przepływem, dla noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych do wyboru dla 
Zamawiającego, kompatybilne z gotowymi mieszankami RTF wszystkich firm i butelkami 
szpitalnymi? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 

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 

 

 


