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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, 03.02.2022r. 

WSZ-EP-48/21/186/2022 

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „ Dostawa preparatów do żywienia para i enteralnego 
wraz z dzierżawą urządzeń do podawania i przygotowywania preparatów żywieniowych” 
nr sprawy WSZ-EP-48/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

1.Dotyczy Pakietu 23 poz 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 23 w poz 1 ma na myśli dietę Nutrison Multi Fibre - Dieta 
bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika MF6- 1,5 g/100ml, normokaloryczna (1 kcal/ml) 
zawierająca mieszankę  białek P4 (serwatka, kazeina, białko soi, białko grochu), zawartość :białka 
4g/100 ml; węglowodanów 12,3g/ 100ml (ponad 91% to węglowodany złożone), tłuszczy 3,9g/ 
100ml, zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega-3 w proporcji 2,87; zawartość 
DHA+EPAnie mniej niż 33,5 mg/100 ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (0,20 
mg/100ml), klinicznie wolna od laktozy (0,025 g/100lm), % energii z: białka-16%, węglowodanów-
47%, tłuszczów-34%, błonnika 3% , o osmolarności 250 mOsmol/l , opakowanie  butelka Optri 
500ml? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w  związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 23 
poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
2.Dotyczy Pakietu 25 poz 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 25 w poz 1 ma na myśli dietę Nutrison Advanced Diason – Dieta 
kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) 
zawierająca 6 rodzajów błonnika 1,5 g/ 100ml, klinicznie wolna od laktozy 0,006g/ 100ml, oparta 
wyłącznie na białku sojowym, zawiertość: białka 4,3g/100ml, węglowodanów 11,3g/ 100ml (ponad 
77% węglowodanów złożonych), tłuszczy -4,2g/ 100ml,  o osmolarności 300 mOsm/l, % energii z: 
białka- 17 %, węglowodanów- 43 %, tłuszczów- 37 %, błonnik -3%. Dieta zawierająca 6 naturalnych 
karotenoidów (0,20 mg/100ml) w opakowaniu o pojemności 1000 ml ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w  związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 25 
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poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania 
 
3.Dotyczy Pakietu 28 poz 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 28 poz 1 w związku z zaprzestaniem produkcji Nutrison Advanced 
Protison wyrazi zgodę na zaproponowanie diety Nutrison Protein Advance -  Dieta o wysokiej 
zawartości białka, polimeryczna oparta o 4 źródła białka ,źródłem węglowodanów są maltodekstryny 
,mieszanina 6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i 
nierozpuszczalnych, nie zawiera laktozy, bezglutenowa, osmolarność 270mOsmol/l, 26% energii z 
tłuszczów ,48% z węglowodanów, 24% białko ,2%błonnik, opakowanie butelka 500 ml? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w  związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 28 
poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania 
 
4.Dotyczy Pakietu 29 poz  2 
W związku z zaprzestaniem produkcji diety Nutrison Protein Intense w opakowaniui o pojemności 
1000 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie i wycenę w/w pozycji diety o pojemności 
500 ml z odpowiednim przeliczeniem  ml (160 op 500ml) ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w  związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer 29 
poz. 2. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania 
 
5. Dotyczy Pakietu 31 poz 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 31 pozycja 31 ma na myśli dietę Nutrison advanced Cubison - Dieta 
kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) ,wspomagająca leczenie ran i 
odleżyn , bogatoresztkowa 1,5g/100ml, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do 
laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml , glutaminy 1,1g/ 100 ml , % energii z: białka-22 %, 
węglowodanów- 47 %, tłuszczów-28 %, błonnika- 3%,  o osmolarności 315 mosmol/l, w opakowaniu  
1000 ml? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza powyższe i w  związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie numer  31 
poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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