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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 
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Konin, 19.02.2020r. 
WSZ-EP-1/164/2020     
                           

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:  
 
Pytania dotyczą: 
Pakiet 1 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zawartości sodu 100mg/100ml 
spełniającego pozostałe zapisy SIWZ – preparat NUTRICOMP Standard? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 6 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o osmolarności 380 mOsm/l 
spełniającego pozostałe zapisy SIWZ – preparat NUTRICOMP Glutamin Plus? 
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 9 poz. 1 
Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie diety dla pacjentów z uszkodzona czynnością 
wątroby wymaga zawartości aminokwasów rozgałęzionych BCAA minimum 40% i więcej?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zawartości aminokwasów 
rozgałęzionych minimum 40%, 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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Pakiet 11 poz. 1 
Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie diety dla pacjentów z niewydolnością 
oddechowa i określenie zawartości kwasów tł. MCT, co jest istotne - zrównoważony profil 
kwasów tłuszczowych, pochodzących z MCT i oleju sojowego doprecyzuje ilość kw tł. MCT, jako 
nie mniej niż 50%?   
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga ilości kwasów tłuszczowych MCT 
nie mniej niż 50% i 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 12 poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na dwa niezależne o pojemności 12 A - 500 
ml i 12 B - 1000 ml? Co zwiększy konkurencyjność oferty?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 13 poz. 1, 2, 3 
Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający miał na uwadze preparaty:  
Poz. 1 w przeliczeniu na 625 ml – aminokwasy 35g, lipidy 25g, glukoza 90g   
Poz. 2 w przeliczeniu na 1250 ml – aminokwasy 70,1g, lipidy 50g, glukoza 180g  
Poz. 2 w przeliczeniu na 1875 ml – aminokwasy 105,1g, lipidy 75g, glukoza 270g  
spełniające pozostałe zapisy SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje powyższe i 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 15 poz. 1, 2, 
Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający miał na uwadze preparaty:  
Poz. 1 i Poz. 2 w przeliczeniu na 1000 ml – o energii całkowitej 764 kcal  
Spełniające pozostałe zapisy SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje powyższe i 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 17 poz. 2, 
Prosimy o wykreślenie poz. 2. Preparat nie jest dostępny na rynku polskim w pojemności 1000 
ml.  
Odpowiedź:  W przypadku, gdy na etapie przygotowywania oferty okaże się, że lek 
będący przedmiotem zamówienia został wycofany z produkcji i jest niedostępny na 
rynku, należy wycenić lek na podstawie ostatniej ceny rynkowej oraz podać informację o 
braku dostępności. W związku z powyższym Zamawiający 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. 
 

Pakiet 18 poz. 1,  
Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający miał na uwadze preparaty:  
Aminokwasów 10 % z elektrolitami i fosforanami?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 22 poz. 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
Preparatu pierwiastków śladowych o SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI 
CZYNNYCH  
Koncentrat do 
sporządzania roztworu do 
infuzji zawiera:  
Substancje czynne  

Mikrogramy na 1 ml  

Żelaza(II) chlorek 
czterowodny  

695,8  

Cynku chlorek  681,5  
Manganu(II) chlorek 
czterowodny  

197,9  

Miedzi(II) chlorek 
dwuwodny  

204,6  

Chromu(III) chlorek 
sześciowodny  

5,3  

Sodu selenin pięciowodny  7,89  
Sodu molibdenian 
dwuwodny  

2,42  

Potasu jodek  16,6  
Sodu fluorek  126,0  
Pod nazwa handlowa TRACUTIL op 5 amp 10 ml ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pakiet 47  poz. 1,  
Czy dla poświadczenia spełnienia wymogu SIWZ Zamawiający będzie wymagał potwierdzenie 
przez producenta zawartość w składzie stabilizatora zabezpieczającego przed promieniami UV? 
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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