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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 19.02.2020r. 
WSZ-EP-1/161/2020     
                          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:  
 
Dotyczy pakietu nr 40: 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 40 poz. 1 worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego z elektrolitami do podawania centralnie. Zawartość azotu 7,8 g, 
zawartość tłuszczu 22,8 g (pochodzącego z emulsji tłuszczowej o zawartości oliwy z 
oliwek min.80%). Energia całkowita 620 kcal, osmolarność 1270 mOsm/l, 650 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i wymaga worka 
trzykomorowego do żywienia pozajelitowego z elektrolitami, 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. 
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 40 poz. 2 worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego z elektrolitami do podawania centralnie. Zawartość azotu 12 g, 
zawartość tłuszczu 35 g (pochodzącego z emulsji tłuszczowej o zawartości oliwy z 
oliwek min.80%). Energia całkowita 950 kcal, osmolarność 1270 mOsm/l. 1000 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i wymaga worka 
trzykomorowego do żywienia pozajelitowego z elektrolitami, 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. 
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 40 poz. 3 worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego z elektrolitami do podawania centralnie. Zawartość azotu 18 g, 
zawartość tłuszczu 52,5 g (pochodzącego z emulsji tłuszczowej o zawartości oliwy z 
oliwek min.80%). Energia całkowita 1420 kcal, osmolarność 1270 mOsm/l, 1500 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska i wymaga worka 
trzykomorowego do żywienia pozajelitowego z elektrolitami, 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. 
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Dotyczy pakietu nr 38: 
 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw worków trójkomorowych do 
żywienia pozajelitowego opisanych w pakiecie 38 poz. 1 i 2 od momentu dostępności ww 
worków na rynku w Polsce? 
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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