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Konin, 03.02.2022r. 

WSZ-EP-48/21/190/2022 

 
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 6 

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: 

Pakiet 7 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 20% emulsji tłuszczowej zawierająca olej sojowy, 
trójglicerydy średniołańcuchowe, olej rybny bogaty w trójgricerydy kw. omega – 3 – iniekcje 
opakowanie szklane 100 ml – Lipidem , przeznaczony dla wcześniaków, noworodków, niemowląt  
oraz dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 7 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Aminokwasy 10% o składzie zbliżonym do 
wzorca aminokwasowego krwi pępowinowej noworodków i wcześniaków – w opakowaniu 
100 ml monobag?  Opakowanie szczególnie bezpieczna i zalecane dla najmłodszych 
pacjentów ze względu na brak działań niepożądanych i kumulacji aluminium jakie może 
wystąpić w przypadku opakowań szklanych. Opakowanie monobag ze względu na całkowita 
pojemność 300 ml może być wykorzystane jako opakowanie do mieszanym All-in-one, co 
stanowi dodatkowa korzyść dla Zamawiającego. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie pytania. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 11  
Czy Zamawiający ze względu na wycofanie emulsji o parametrach podanych w Siwz wyrazi zgodę na 
zaoferowanie 20% emulsji tłuszczowej zawierająca olej sojowy, trójglicerydy średniołańcuchowe, 
olej rybny bogaty w trójgricerydy kw. omega – 3 – injekcje opakowanie szklane 100 ml – Lipidem 100 
ml opakowanie szklane?  
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Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w pakiecie numer 11 nie wskazuje nazwy handlowej 
produktu leczniczego. 
Zamawiający dopuszcza produkt zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SWZ  - 
formularz asortymentowo cenowym. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Pakiet 13 
Czy ze względu na czasowy brak produktu na rynku polskim Oferent ma wycenić lek po ostatniej 
cenie rynkowej i zamieścić informacje pod pakietem o czasowym braku? Przewidywany czas 
realizacji marzec 2022?   
Odpowiedź Zamawiającego: 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 oraz podać informację o braku dostępności. 

Pakiet 16 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie preparatu TRACUTIL - Koncentrat pierwiastków 
śladowych, składnik żywienia dożylnego stanowiący źródło pierwiastków śladowych dla dorosłych 
pacjentów? 
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  
  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz 3 z pojemnością 1500 ml do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wniosek Wykonawcy jest nieprecyzyjny przez co 
Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi (w pakiecie numer 22 nie ma pozycji numer 
3). 
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Pakiet 22 poz 3  
W przypadku braku wydzielenia poz 3 z pakietu 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
dieta kompletna ,normokaloryczna (1kcal/ml),bezresztkowa, wzbogacona  o EPA/DHA,zawiera 
tłuszcze MCT.Energia z białka min.15%,tłuszczów minimum 30%,węglowodanów minimum 48% w 
przeliczeniu na opakowanie 1000 ml – co stanowi 594 op. ?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wniosek Wykonawcy jest nieprecyzyjny przez co 
Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi (w pakiecie numer 22 nie ma pozycji numer 
3). 
 

Pakiet 23  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dieta kompletna, normokalorycznej, 
wysokobiałokawa, bogatoresztkowa, zawartość DHA,EPA,  zawartość białka -15%, węglowodanów-
53%, tłuszczów- 29%. Opakowanie butelka  500 ml ?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
 
Pakiet 24 poz. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości na opakowanie 500 ml – co stanowi 832 op. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 32   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu o osmolarności 395 mOsm/l – Nutricomp Hepa?   
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza osmolarność  395 mOsm/l, w  związku z tym 
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w 
pakiecie numer 32. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone 
na stronie prowadzonego postępowania 

Pakiet 47 
Czy dla potwierdzenia spełnienia opisu  Zamawiającego ww. pakiecie: „worki do osłony przed 
światłem” -  produkt musi posiadać potwierdzenie producenta na zawartość w składzie stabilizatora 
zabezpieczającego przed promieniami UV i czy należy przedstawić takie potwierdzenia tego 
parametru w dokumentacji przetargowej?  
W przeciwnym razie Zamawiający nie będzie miła możliwości potwierdzenia tego parametru i 
spełnienia opisu SIWZ przez oferowany produkt.  
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
 

 

 

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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