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Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania nr 13/ZP/2022 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań),  dotyczących prowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 13/ZP/2022, którego 

przedmiotem jest: „Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu 

pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy 

p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

Pakiet 2 poz. 1-10 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były w bezpiecznym opakowaniu, 

zabezpieczonym przed przypadkowym rozlaniem diety samozasklepiającą się membraną? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający stawia taki wymóg. 

  

Pytanie nr 2 

Pakiet 2 poz.1 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt miał osmolarność nie wyższą niż 220 

mOsmol/l? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 3 

Pakiet 2 poz.2 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt miał osmolarność maksymalnie 330 

mOsmol/l)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 4 

Pakiet 2 poz.3 Czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt zawierał poniżej 10g węglowodanów na 

100 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 5 

Pakiet 2 poz.4 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał naturalne kwasy tłuszczowe 

omega-3 z oleju rybnego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający stawia taki wymóg. 

 

Pytanie nr 6 

Pakiet 2 poz.5 Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał minimum 50% tłuszczy MCT? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 7 

Pakiet 2 poz.6 Czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 

1-12 lat? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
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Pytanie nr 8 

Pakiet 2 poz.7 Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał zwiększoną zawartość 

aminokwasów rozgałęzionych BCAA (min. 44%) oraz zmniejszoną aminokwasów aromatycznych i metioniny? 

Badania pokazują korzystny wpływ BCAA w terapii pacjentów z chorobami wątroby tj. encefalopatia 

wątrobowa, marskość wątroby na podłożu alkoholowym lub w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 9 

Pakiet 2 poz.8 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt zawierał kwasy tłuszczowe omega-3 

z naturalnego oleju rybnego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający stawia taki wymóg. 

 

Pytanie nr 10 

Pakiet 2 poz.10 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt dostarczał nie więcej niż 35% energii 

z węglowodanów? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 11 

Pakiet 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dietę Nutrison Advanced Cubison w opakowaniu 1000 ml 

z przeliczeniem ilości? Dieta do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą 

u pacjentów z odleżynami i innymi trudno gojącymi się ranami o wartości energetycznej 104 kcal/100 ml. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12 

Pakiet 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dietę Nutrison Protein Advanced 500 ml 128kcal/100ml do 

postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą, u pacjentów z urazami 

wielonarządowymi, w tym wątrobą?. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 

Pakiet 2, pozycja 8 Czy zamawiający dopuści dietę Nutrison Protein Plus w opakowaniu 1000 ml 

z przeliczeniem ilości? Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, 

szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, w przypadkach takich jak: urazy 

wielonarządowe, okres pooperacyjny przebiegający z hiperkatabolizmem, choroby nowotworowe, oparzenia, 

niewydolność oddechowa lub niewydolność układu krążenia, infekcje o ciężkim przebiegu. Jest 

pełnowartościowym preparatem żywieniowym do podaży przez zgłębnik (125 kcal/100 ml), wysoka zawartość 

białka niezbędna pacjentom w ciężkim stanie, bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14 

Pakiet 2, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści dietę Nutrison Advanced Diason Energy HP w opakowaniu 

w opakowaniu 1000 ml z przeliczeniem ilości? Dieta kompletna, bogatobiałkowa, bogatoresztkowa 150 

kcl/100 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pytanie nr 15 

Pakiet 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści dietę kompletną, bogatobiałkowa, bezresztkową 

w opakowaniu 500 ml 150 kcl/100 ml? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 16 

Pytanie do wymogu użyczenia pomp.  

Czy w związku z wymogiem użyczenia pomp Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie do użytku 4 szt. Pomp 

do podawania preparatów żywieniowych dla pacjentów szpitala? Zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego 

zapotrzebowaniem na zestawy do żywienia dojelitowego przy użyciu użyczonych pomp na poziomie 1200 

sztuk na rok, biorąc pod uwagę jednorazowe przeznaczenie zestawu do stosowania maksymalnie przez 24 

godziny zgodnie z zaleceniami producenta, siedem pomp umożliwia żywienie 7 pacjentów przez 300 dni, co 

w związku z zapotrzebowaniem na zestawy pozwala optymalnie wykorzystać użyczone pompy. Większa ilość 

pomp wydaje się być niezasadna. 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 17 

Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dietę w opakowaniu 225 g, pozostałe parametry zgodnie 

z SWZ? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości produktu do wyceny. Zamawiający informuje, 

że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/611755) 

2. a/a 

Sporządził: Paulina Trojanowska, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


