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WSZ-EP-1/160/2020     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę leków i 

preparatów do żywienia enteralnego i parenteralnego wraz z dzierżawą urządzeń dla 
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego  

w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-1/2020 

                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pakiet 9.  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej dla pacjentów z 
niewydolnością wątroby, o smaku neutralnym, zawierającej 44% aminokwasów 
rozgałęzionych, białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i MCT, wysokokalorycznej 1,3 kcal/ml, 
bogtoresztkowej, niskosodowej, o osmolarności 330 mosmol/l? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikuje zapisy 
Załącznika nr 2 do SIWZ 1/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Pakiet 11. 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, wysokokalorycznej 2 
kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierającej tłuszcze MCT, energię z węglowodanów 35%, o 
osmolarności 395 mosmol/l? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 48A. 
3. Czy Zamawiający miał na myśli zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do 
opakowań typu worek lub butelka przez pompę żywieniową, o długości 250 cm z komorą 
kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu 
ENFit. Wolny od lateksu i DEHP,  kompatybilny z pompami z pakietu 48. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
4. Czy Zamawiający w pakiecie 15 w poz. 1 i 2 dopuści worki 3-komorowe z  
aminokwasami, glukozą i tłuszczami,  do podaży drogą żył centralnych i obwodowych 
odpowiednio w poz. 1  o objętości 1206 ml i w poz. 2 o objętości 1448 ml ? ? Zawartość w 
przeliczeniu na litr:  - aminokwasy 32g, - glukoza 71 g ;  - tłuszcze 28 g   MCT/LCT/Ω 3 i tauryna  
- energia całkowita 700 kcal Osmolarność 850 mOsm/l ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, w związku z tym modyfikuje zapisy 
Załącznika nr 2 do SIWZ 1/2020 – Formularz asortymentowo-cenowy. Modyfikację w tym 
zakresie oraz zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający 
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udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
5. Czy Zamawiający w pakiecie 38 w poz. 1 w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści 
worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych oraz centralnych o 
objętości 1440 ml. Zawartość azotu 5,4 g, zawartość tłuszczu 51 g  (emulsja tłuszczowa 
zawierająca : olej sojowy ). Kaloryczność całkowita 1000 kcal, osmolarność  750mOsm/l.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
6. Czy Zamawiający w pakiecie 38 poz. 2 w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści 
worek  trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych oraz centralnych o 
objętości 1920 ml.  Zawartość azotu 7,2 g, zawartość tłuszczu 68 g  ( emulsja tłuszczowa 
zawierająca : olej sojowy). Kaloryczność całkowita 1400 kcal, osmolarnośc 750mOsm/l. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
7. Wnosimy o zmianę zapisu w umowie w par. 5 pkt 4 z: 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru 
wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni 
roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej” 
na: 
„W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym 
nastąpi zwrot wadliwego towaru i wystawiona będzie faktura korygująca.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 
 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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