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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/34/2016  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego    na   dostawę produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe,   
płyny infuzyjne i inne        dla SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

* Pytanie nr 1 – dot. części 2, poz.9 
1.Czy Zamawiający w części 2, poz.9 ma na myśli dieta specjalistyczną dla pacjentów chorych na 
cukrzycę ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko a 1000ml, zawierającą mieszaninę 
białka z dwóch źródeł (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego kazeina 60%, białko sojowe 40%), która 
lepiej koreluje z zapotrzebowaniem pacjenta na poszczególne aminokwasy?
Białko sojowe jest korzystne  wprowadzeniu cukrzycy typu II i I, gdyż hipercholesterolemia prowadzi 
do zwiększonej śmiertelności wśród diabetyków (Turtle 2000,Tilling 2002), a 25 g białka sojowego 
na dzień poprawia profil lipidowy(Nagata et al. 1998), u diabetyków przyjmowanie białka sojowego 
obniża cholesterol.

Powyższa dieta zawiera również kompleks MF6- błonnik 15g/1l:
- rozpuszczalny 3 rodzaje włókien- 80%( w tym zalecany przez WHO probiotyk inulina), który m.in. 
spowalnia wchłanianie glukozy
-oraz błonnik nierozpuszczalny 3 rodz włókien- 20%, które m.in. pobudzają ukrwienie jelit,    chronią 
przed uchyłkowatością jelit.

Źródłem węglowodanów jest izomaltuloza, której współczynnik hydrolizy jest znacznie wolniejszy od 
sacharozy i maltozy. Dzięki temu preparat posiada niski indeks glikemiczny, generuje mniejszy 
wyrzut insuliny w odpowiedzi na przyjęcie diety.
Niski  procent  energii  z  węglowodanów(31%),  oraz  unikalny  skład  węglowodanowy   znakomicie 
ułatwia kontrolę glikemii.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  2 
Czy Zamawiający w części 2, poz. 1,2,3,7 wyrazi zgodę na zaoferowanie diet dojelitowych w obj. 
500ml butelka plastikowa?
W poz. 10 proponujemy linie grawitacyjne do podaży kompatybilne z opakowaniem typu worek i typu 
butelka. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Z poważaniem
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