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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/38/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, cz. VI – żywienie pozajelitowe, żywienie 

dojelitowe, płyny infuzyjne i inne   dla   SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

* Pytanie nr 1  – dot. z  adania nr 1- żywienie pozajelitowe   
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Vamin 14%?. Jest 
to produkt  o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu  łatwo jest  dostosować mieszaninę do 
potrzeb chorego.
Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej.
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr  2 – dot. z  adania nr 1- żywienie pozajelitowe   
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 19 wyrazi zgodę na produkt  w ampułkach?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 3  – dot. z  adania nr 1- żywienie pozajelitowe   
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach dla dorosłych (Vitalipid N Adult 10 ml) w ampułkach zamiast fiolek?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 4  – dot. z  adania nr 2- żywienie dojelitowe  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w poz. 1-8 wyrazi zgodę na zaoferowanie diet w workach?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 5  – dot. z  adania nr 2- żywienie dojelitowe  
Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  nr  2  w  poz.  5  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  nowoczesnej  diety 
przeznaczonej  dla  pacjentów  chorych  krytycznie  (pacjentów  z  reżimem  płynowym)  pod  nazwą 
Fresubin 2 kcal HP?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 6  – dot. z  adania nr 5- glicyna  
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w poz.  1 miał  na myśli   r-r  do irygacji  zawierający sorbitol  i 
mannitol i pozostały skład zgodnie z opisem Zamawiającego?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 
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* Pytanie nr 7  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  w  pozycji  1  dietę  kompletną, 
normokaloryczną  (1kcal/ml),  bezresztkową,  bezglutenową,  wolną  od  laktozy,  białko  38,0g, 
zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - maltodekstryny z dużą zawartością 
polisacharydów,  osmolarność  200  mOsm/l,   opakowanie  -  worek  500  ml   o  nazwie  Nutricomp 
Standard?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż spełnia wymogi SIWZ w zakresie zawartości  
białka. 

* Pytanie nr 8  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.  2  dietę  kompletną, 
normokaloryczną  (1kcal/ml),  bezglutenową,  wolną  od  laktozy,  białko  38,0g,  zawierającą  tłuszcze 
MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, 15g 
błonnika (60% rozpuszczalnego, 40% nierozpuszczalnego), osmolarność 260 mOsm/l, opakowanie - 
worek 500 ml o nazwie Nutricomp Standard  Fibre?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż spełnia wymogi SIWZ w zakresie zawartości  
białka. 

* Pytanie nr 9  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.3  dietę  hiperkaloryczną  (1,5 
kcal/ml),  bogatobiałkową,  opartą  na  białku  kazeinowym  75,0g,  zawierającą  tłuszcze  MCT (50%) 
,LCT  olej  rybi,  żródło  węglowodanów  -  maltodekstryny  z  dużą  zawartością  polisacharydów, 
bezresztkową, bezglutenową, wolną od laktozy, osmolarność 345 mOsm/l, opakowanie - worek 500 
ml o nazwie Nutricomp Energy?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza pod warunkiem iż spełnia wymogi SIWZ w zakresie zawartości  
białka. 

* Pytanie nr 10  – dot. zadania nr 2
Czy zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.  4  dietę  hiperkaloryczną  (1,5 
kcal/ml),  bogatobiałkową,  opartą  na  białku  kazeinowym  75,0g,  zawierającą  tłuszcze  MCT (50%) 
,LCT olej  rybi,  żródło  węglowodanów -  maltodekstryny  z  dużą  zawartością  polisacharydów,  20g 
błonnika (60% rozpuszczalnego, 40% nierozpuszczalnego), osmolarność 440 mOsm/l, opakowanie - 
worek 1000 ml o nazwie Nutricomp Energy Fibre?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 11  – dot. zadania nr 2
Czy zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.  4  dietę  hiperkaloryczną  (1,3 
kcal/ml),   opartą  na  białku  kazeinowym  65,0g,  zawierającą  tłuszcze  MCT/LCT,  niska  zawartość 
węglowodanów,  osmolarność  395  mOsm/l,  opakowanie  w  przeliczeniu  2  x  500ml  o  nazwie 
Nutricomp Intensiv?                                                                                                                             
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 12  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.5  dietę  hiperkaloryczną  (1,3 
kcal/ml), bogatobiałkową, opartą na białku kazeinowym 66,0g, zawierającą tłuszcze MCT/LCT, olej 
rybi,  glutaminę,  żródło węglowodanów - maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów,13,0g 
błonnika, osmolarność 375 mOsm/l, opakowanie butelka szklana 500 ml o nazwie Nutricomp Immun?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 13  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.  6  dietę  kompletną, 
normokaloryczną  (1kcal/ml),  bezglutenową,  wolną  od  laktozy,  białko  41,0g,  zawierająca  tłuszcze 
MCT/LCT olej rybi,  żródło węglowodanów - skrobia, 1,5% błonnika (60% rozpuszczalnego, 40% 
nierozpuszczalnego),  osmolarność  215 mOsm/l,  opakowanie  worek  1000 ml  o  nazwie  Nutricomp 
Standard Fibre D?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 14  – dot. zadania nr 2
Czy  zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.7  dietę  oligopeptydową, 
normokaloryczną  (1kcal/ml),  bezresztkową,  bezglutenową,  wolną  od  laktozy,  białko  38,0g, 
zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - maltodekstryny z dużą zawartością 
polisacharydów, osmolarność 310 mOsm/l, opakowanie worek 500 ml o nazwie Nutricomp Peptid?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 15  – dot. zadania nr 2
Czy zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  w  zadaniu  nr  2  poz.  8  dietę  hiperkaloryczną  (1,5 
kcal/ml),  bogatobiałkową,  opartą  na  białku  kazeinowym  75,0g,  zawierającą  tłuszcze  MCT (50%) 
,LCT olej  rybi,  źródło  węglowodanów -  maltodekstryny  z  dużą  zawartością  polisacharydów,  20g 
błonnika (60% rozpuszczalnego,  40% nierozpuszczalnego),  osmolarność 440 mOsm/l,  opakowanie 
worek 500 ml o nazwie Nutricomp Energy Fibre?
Odpowiedź  :   Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 16  – dot. zadania nr 4
Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania w zadaniu nr 4 poz. 2 płynną w pełni sukcynylowaną 
4% żelatynę,  zawieszoną  w zbilansowanym roztworze  elektrolitów (Na,  K,  Mg,  Ca),  zawierającą 
chlorki  i  octany,  osmolarność  284  mOsm/l,  opakowanie  w  plastikowej  butelce  z  dwoma 
równocennymi portami o pojemności 500 ml o nazwie GELASPAN ?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 17  – dot. zadania nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 preparatu Albumina ludzka 20% w 
opakowaniu typu worek, o pojemności 50ml?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 18  – dot. wzoru umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich 
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w 
żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp.  zgodnie z art. 144 ust. 
2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/Ustawy PZP, brak określenia  warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust. 3 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od 
tych zapisów w umowie?
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 19 – dot. wzoru umowy
Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §2 ust.7 ppkt b projektu umowy)?   
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 20  – dot. wzoru umowy
Do treści §2 ust. (7)8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikająca  z 
art. 552 k.c.: ”… z wyłączeniem powołania się przez wykonawcę na okoliczności, ,które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.”
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 21 – dot. wzoru umowy
Do treści §3 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
552  k.c.:  ”...  z  wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.”   
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 22  – dot. wzoru umowy
Do treści §3 ust. 4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikająca z art. 
552 k.c.:  ”  … z wyłączeniem powołania  się  przez Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.”
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 23 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji  zapisów wzoru umowy w  §8 ust.  2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odpowiedź  :   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Z poważaniem
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