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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na dostaw  ę   produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego, żywienia  

do jelitowego, płynów infuzyjnych i innych   dla    SPZOZ Sanok

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. 

 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakiet nr 2
Czy w pozycji 4,pakiet 2 Zamawiający dopuści:
Kompletną  dietę  do  żywienia  dojelitowego,  bogatobiałkową  20,5%  białka,  wysokokalorycznej
(1500kcal/100ml),  bogatoresztkowej-  błonnik  MF6(frakcje  rozpuszczalne  i  nierozpuszczalne)  a’
1000ml ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 -  dot. pakiet nr 2
Czy w pozycji 5, pakiet 2 Zamawiający dopuści:
Dietę specjalistyczną, bogatobiałkową, 1250kcal/1000ml, bezresztkową, zawierającą
glutaminę i argininę a’1000ml ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 3 -  dot. pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 17 dopuści produkt leczniczy konfekcjonowany we fiolkach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 4 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 2 pozycja 6 diety Diben w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa,
stosowana  w  cukrzycy  zawierająca  białko  mleka(w  tym  kazeina)(4,65g/100ml)  tłuszcze(wysoka
zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi
EPA,DHA)(4,6g/100ml)  o  niskiej  zawartości  węglowodanów(skrobia,  fruktoza)  (9,25g/100ml)
błonnik(wysoka  zawartość)(dekstryny  tapioki,  celuloza  mikrokrystaliczna)  (1,5g/100ml)  o
osmolarności 345 mosmol/l?
Odpowiedź:  Tak z przeliczeniem ilości.  
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* Pytanie nr 5 -  dot. pakiet nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4  pozycji 9 diety Diben 1,5 kcal HP w
opakowaniu EasyBag 500ml – z przeliczeniem ilości?
Jest to dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik,
bogata w białko 7,5g/100ml (20 en%) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA 4,6/100ml).
Zawiera błonnik (2,3 g/100 ml), MCT oraz EPA i DHA 0,23g/100ml pochodzące z oleju rybnego.
Zmodyfikowana pod względem zawartości węglowodanów w celu lepszej kontroli poziomu glukozy
we  krwi.  Nie  zawiera  glutenu,  klinicznie  wolna  od  laktozy,  o  niskiej  zawartości  sodu  oraz
cholesterolu.
Odpowiedź:  Tak z przeliczeniem ilości.  

* Pytanie nr 6 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 12 oczekuje linii do podaży grawitacyjnej czy do podaży przez
pompę?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje linii do podaży przez pompę.

* Pytanie nr  7 -  dot. pakiet nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści pompę której czas pracy wynosi do 24 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  8 -  dot. pakiet nr 1
W  trosce  o  uzyskanie  najkorzystniejszych  warunków  zakupu  i  sprostanie  wymaganiom
Zamawiającego,   czy   Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  następujących  produktów
1,3,6,7,8,16,17 z Pakietu  nr 1 i umieszczeniu ich w osobnym zadaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 9 -  dot. projektu umowy
W celu  zapewnienia  równego traktowania  stron  umowy i  umożliwienia  Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w $ 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 10 -  dot. projektu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 11 -  dot. projektu
W celu miarkowania terminu zapłaty, wnosimy o wykreślenie zapisu w  § 8 ust. 4.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Z poważaniem
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