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WSZ-EP-46/2021/283/2022  

 
 

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 leków”,  nr sprawy WSZ-EP-46/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5 

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.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 12, poz. 4 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Treść pytania nr 1:   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g  - będącej dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej 
cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera 
substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie 
ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza  dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do 
postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej. Bez  substancji barwiących ani 
dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy, smak neutralny lub cytrynowy z 
odpowiednim  przeliczeniem ilości. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do 
SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie 12 pozycja 4. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.  
 
Treść pytania nr 2:   
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym 
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 
wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie 
zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm 
glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie 
ułatwiając wykonanie testu. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający  dopuszcza  dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do 
postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej. Bez  substancji barwiących ani 
dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy, smak neutralny lub cytrynowy z 
odpowiednim  przeliczeniem ilości. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do 
SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie 12 pozycja 4. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostanie zamieszczony 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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