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Konin, 03.02.2022r. 

WSZ-EP-48/21/189/2022 

 
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 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. – 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 nr 2 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający w pakiecie 2  dopuści preparat do żywienia pozajelitowego pojemnik 3-komorowy: 
aminokwasy, glukoza, tłuszcze. Do podaży drogą żył centralnych.  
Poz. nr 1. Zawartość na 1000 ml  : aminokwasy z elektrolitami  533 ml;  - glukoza 267 ml; - emulsja 
tłuszczowa  200 ml – objetość worka 650 ml   
Poz. nr 2 Zawartość na 1000 ml  : - aminokwasy z elektrolitami  400 ml ;  - glukoza 400  ml; - emulsja 
tłuszczowa  200 ml   - objętość worka 1000 ml 
 Poz. nr 3 Zawartość na 1000 ml  : - aminokwasy z elektrolitami  400 ml;  - glukoza 400 ml; - emulsja 
tłuszczowa  200 ml   
Poz. nr 4 Zawartość na 1000 ml  : aminokwasy z elektrolitami  533 ml;  - glukoza 267 ml; - emulsja 
tłuszczowa  200 ml – objetość worka 2000 ml   
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet nr 3 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający w pakiecie nr 3, dopuści pojemnik 2-komorowy do podaży drogą żył centralnych w 
składzie aminokwasy i glukoza.   
Aminokwasy  75g;   - glukoza  263 g;  - energia całkowita min.1350 kcal – pojemność 1500 ml 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
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Pakiet nr 4 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający w pakiecie nr 4 w poniższych pozycjach dopuści: 
1. Worek 3-komorowy do podaży centralnej, z możliwością zastosowania u pacjentów z 

niewydolnością nerek poddawanych hemofiltracji lub dializowanych, zawierający 75,9 g  
aminokwasów w tym elektrolity; 73,3 g glukozy; 35 g emulsji tłuszczowej, na która się składa 
olej sojowy i olej z oliwek ; pojemność  1000 ml   

2. Worek 3-komorowy do podaży centralnej, z możliwością zastosowania u pacjentów z 
niewydolnością nerek poddawanych hemofiltracji lub dializowanych, zawierający 113,9 g 
aminokwasów w tym elektrolity; 110 g  glukozy ; 52,5 g  emulsji tłuszczowej, na która się składa 
olej sojowy, olej z oliwek; pojemność 1500 ml  

3. Worek 3-komorowy do podaży centralnej, z możliwością zastosowania u pacjentów z 
niewydolnością nerek poddawanych hemofiltracji lub dializowanych, zawierający 151,9 g 
aminokwasów elektrolity; 1146,7 g  glukozy ;  70 g  emulsji tłuszczowej, na która się składa olej 
sojowy i  olej z oliwek, pojemność 2000 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 4. 
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 

Pakiet nr 5 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający w pakiecie nr 5, w następujących pozycjach  dopuści: 
1.Pozycja nr 1 : aminokwasy 25,3 g, - glukoza 75 g ;  - tłuszcze 30 g  - olej sojowy i olej z oliwek ; 
pojemność  1000 ml;  energia całkowita 700 kcal,  osmolarność 760 mOsm/l . 

2. Pozycja nr 2: aminokwasy 38 g , - glukoza 112 g ;  - tłuszcze 45 g -olej sojowy i olej z oliwek; 
pojemność 1500 ml;  energia całkowita 1050 kca;l osmolarność 760 mOsm/l  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 7 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1, dopuści 20% emulsja tłuszczowa do infuzji zawierająca olej sojowy, 
, olej z oliwek , opakowanie szklane 100 ml. 
W razie nie wyrażenia zgody uprzejmie prosimy o wyłącznie z pakietu nr 7 pozycji nr 2  i 
wyodrębnienie  pozycji nr 2 do nowego, osobnego pakietu. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 
 
Pakiet 9 
W celu zaspokojenia potrzeb Zamawiającego i zabezpieczenie jego interesów, z poszanowaniem 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zwracamy się z pytaniem czy 
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Zamawiający w pakiecie nr 9 , dopuści aminokwasy 6% do żywienia pozajelitowego chorych z 
niewydolnością nerek. 
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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