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             Zielona Góra 29.09.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego 

przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 

kontrastowych, specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków refundowanych, nr sprawy: 

TZ.280.45.2021. 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź: 

Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie 

jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli 

tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać 

pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem SWZ – Załącznik nr  2-14, 16-24 i 26-36 do SWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Obowiązuje wtedy Wykonawcę przeliczenie ilości 

preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania 

w górę. Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7 – zapis dotyczy tych zadań, gdzie 

Zamawiający dopuścił składanie ofert na przedmiot zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość 

sztuk, niż opisane w SWZ. 

Pytanie 3 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 

umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości 

terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem SWZ – Załącznik nr  2-14, 16-24 i 26-36 do SWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Obowiązuje wtedy Wykonawcę przeliczenie ilości 

preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania 

w górę. Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7 – zapis dotyczy tych zadań, gdzie 

Zamawiający dopuścił składanie ofert na przedmiot zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość 

sztuk, niż opisane w SWZ. 
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Pytanie 4 

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 

danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem wzoru umowy - Załącznik nr  38 do SWZ, w przypadku szczególnych okoliczności takich 

jak zaprzestanie wytwarzania przedmiotu zamówienia objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, 

wstrzymania lub wycofania w obrocie, braku dostępności, Strony dopuszczają możliwość dostarczania 

odpowiedników przedmiotu zamówienia objętych umową. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż 

otrzymany odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, dawce lub jej krotności i drodze 

podania oraz znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach, co odpowiednik objęty umową. Cena 

dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny produktu, którego dotyczy odpowiednik. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem 

Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 

handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na 

podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem - Załącznik nr 2-36 do SWZ Formularz cenowy, wycenie w zakresie każdego zadania 

podlega Cena jednostkowa za opakowanie. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji 

jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyceny przedmiotu zamówienia, który przez okres obowiązywania umowy będzie 

dostarczany. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w Załączniku nr 38 do SWZ. Na etapie 

realizacji umowy, w przypadku szczególnych okoliczności takich jak zaprzestanie wytwarzania przedmiotu 

zamówienia objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, wstrzymania lub wycofania w obrocie, 

braku dostępności, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników przedmiotu zamówienia 

objętych umową. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie oparty na tej 

samej substancji aktywnej, dawce lub jej krotności i drodze podania oraz znajduje zastosowanie w tych samych 

wskazaniach, co odpowiednik objęty umową. Cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny 

produktu, którego dotyczy odpowiednik. 

 

Pytanie 7 
Dotyczy Zadania nr 18 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie biokompatybilnego i 

biodegradowalnego, wchłanialnego, jałowego żelu do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, 

zawierającego zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego 

pochodzenia nie zwierzęcego. Produkt bezpieczny dla dzieci – dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM 

u dzieci. 

Skład: 1 ml zawiera: 

• Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg 

• Dextranomer 50 mg 

• Chlorek sodu 6,9 mg 

• Woda do wstrzykiwań ad 1 ml  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 19 do SWZ  - formularz cenowy i wprowadza zapis w 

zakresie: 

1) wymaganego zastosowania produktów, tj. do stosowania w leczeniu odpływów pęcherzowo-

moczowodowych u dzieci - w pkt. 1; 

2) wymaganej postaci produktu, tj. wchłaniany i jałowy żel – w poz. 1. 
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Pytanie 8 
Dotyczy Zadania nr 18 poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły cytoskopowej do 

wstrzyknięć o rozmiarze 3,7Fr/8mm/35cm? 
Odpowiedź: 

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 19 do SWZ  - formularz 

cenowy w poz. 2. 

 
Pytanie 9 
Dotyczy wzoru umowy: Dot. § 7 ust. 1 – Prosimy o obniżenie kar umownych i zmianę zapisów umowy 

w następujący sposób: 

„1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami. 

1) 20% 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 5 % 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w wykonaniu dostawy, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym w  § 4 ust. 

8 umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
 
Pytanie 10 
Dotyczy Zadania nr 27 pozycja 4: 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz 

wysokiej jakości produktów, Zamawiający (pakiet 27, pozycja 4) wyrazi zgodę na methyloprednisolon 1g i 

dopuści methyloprednisolon - Meprelon 1g/10ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania 10 ml i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji treści 

Załącznika nr 28 do SWZ  - formularz cenowy. 

 
Pytanie 11 
Dotyczy Zadania nr 27 pozycja 1: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz 

wysokiej jakości produktów, Zamawiający (pakiet 27, pozycja 1) wyrazi zgodę na methyloprednisolon 250mg 

i dopuści methyloprednisolon - Meprelon 250mg/5ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania 5 ml i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji treści 

Załącznika nr 28 do SWZ  - formularz cenowy. 

 
Pytanie 12 
Dotyczy Zadania nr 27 pozycja 2: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz 

wysokiej jakości produktów, Zamawiający (pakiet 27, pozycja 2) wyrazi zgodę na zaoferowanie  

methyloprednisolon - Meprelon 32mg 3amp + 3rozp. i przeliczenie ilości  zgodnie z SIWZ?   
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w dawce 32 mg i  związku z tym dokonuje modyfikacji treści 

Załącznika nr 28 do SWZ  - formularz cenowy. 

 

Pytanie 13 
Dotyczy Zadania nr 27 pozycja 3: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz 

wysokiej jakości produktów, Zamawiający (pakiet 27, pozycja 3) wyrazi zgodę na zaoferowanie  

methyloprednisolon - Meprelon 250mg i przeliczenie ilości  zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 

Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 28 do SWZ  - formularz 

cenowy. 
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Pytanie 14 
Dotyczy Zadania nr 10: Czy Zamawiający w zadaniu 10 wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma 

niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do 

infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści 

Charakterystyki Produktu Leczniczego. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia takiego wymagania i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
Pytanie 15 
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający w zadaniu 23 w pozycji 1 i 2 w celu minimalizacji 

kosztów użytkowania wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie 

wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia takiego wymagania i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
Pytanie 16 

Dotyczy Zadania nr 14 pozycja 25: Czy Zamawiający w zadaniu 14 pozycja 25 miał na myśli 10 % 

roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków, noworodków i małych dzieci, z tauryną, 

nie zawierający kwasu glutaminowego o pojemności 250 ml? 

Odpowiedź: 

Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 15 do SWZ  - formularz 

cenowy. 

 
Pytanie 17 
Dotyczy wzoru umowy: Dotyczy § 8 ust. 2 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji 

jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 

rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 
Pytanie 18 
Dotyczy Zadania nr 6 pozycja 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 6, w pozycji nr 1 – (Heparinum 

250j.m/g, żel, op. 35g) - na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 j.m/g), żel, opakowanie 30 g. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Skład jakościowy i ilościowy: 

1 g żelu Lioton 1000 zawiera 8,5 mg (1000 j.m/g) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Substancje 

pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.   

Postać farmaceutyczna: Żel; Wskazania do stosowania: Leczenie wspomagające: - w chorobach żył 

powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w 

krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 
Pytanie 19 
Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.1.2 frazę: „ jak również dodania nowych 

leków, a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi”? Zmiany te nie mają  

wpływu na realizację przedmiotu umowy, tak co do zakresu, jak i ceny. 
Odpowiedź: 

W §3 ust.1 pkt. 2 wzoru umowy nie ma powyższego zapisu. 

 
Pytanie 20 
Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 3.1.7 dopisze „nie dłużej, niż o 3 miesiące’? Wykonawca 

nie może być bezterminowo związany umową dostawy na niezmiennych zasadach. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, 

iż zgodnie z zapisem § 15 wzoru umowy zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będzie dopuszczona w formie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 3.4 dopisze „nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT”? 

Zmiana podatku VAT winna wchodzić w życie automatycznie, bez konieczności składania wniosków, 

oczekiwania na jego analizę i akceptację przez Zamawiającego oraz podpisywania aneksu. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie 22 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 4.5 wpisze termin dostawy – np. 3 dni robocze? Nie jest to 

kryterium oceny ofert, zatem parametr ten powinien być podany przez Zamawiającego na etapie SIWZ. 
Odpowiedź: 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia określony jest w Formularzu cenowym. Natomiast w §4 ust. 5 

Zamawiający opisał szczegółowo warunki dostaw: miejsce, godzina. 
 

Pytanie 23 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 6.2 po frazie: „i w terminie przez niego wskazanym” 

dopisze „nie krótszym niż 5 dni roboczych”? Chodzi o zapewnienie Wykonawcy możliwości przygotowania i 

zebrania niezbędnej dokumentacji 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1.1 z 20 % do 

wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1.2 z 5 % do 

wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy Zadania nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 12 innych wielkości 

opakowań dla pozycji: 

Poz. 19 i 20: opakowanie x 28 tabletek 

Poz. 30 i 31: opakowanie x 10 w postaci wstrzykiwaczy Solostar 

przeliczając odpowiednio ogólną liczbę opakowań? Czy ilość opakowań po przeliczeniu gdy wychodzi liczba 

ułamkowa należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę, czy zapisać do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 30 i 31 wstrzykiwaczy, w związku z czym dokonuje zmiany 

w Formularzu cenowym dla zadania 12. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem SWZ – 

Formularzem cenowym, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach 

jednostkowych. Obowiązuje wtedy Wykonawcę przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej 

wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca jest 

zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7 Formularza cenowego. 
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Jednocześnie Zamawiający modyfikuje nazwę oraz rodzaj opakowania w poz. 13-16 Załącznika nr 13 do SWZ  

- formularz cenowy. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy Zadania nr 12: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 poz. 30 ma na myśli insulinę w dawce 300jm/ml 

wstrzykiwacz a 1,5ml? 

Odpowiedź: 

Tak, tym samym modyfikuje formularz cenowy dla zadania nr 12, którego wzór stanowił załącznik nr 13 do 

SWZ. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy Zadania nr 12: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 poz. 32 dla leku Phenobarbital wyrazi zgodę na 

wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni ze względu na fakt, iż lek sprowadzany jest do Polski w ramach 

procedury importu docelowego? 

Odpowiedź: 

Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 13 do SWZ  - formularz 

cenowy. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 1: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1 miał na myśli worek 

trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy 85,4g, 

elektrolity, glukozę 165g, azot 13,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju 

sojowego ( w stosunku 80/20) o energii całkowitej 1600kcal oraz osmolarności 1310 mOsm/l – pojemność 

1500 ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający miał na myśli produkt określony w poz. 1 Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy, 

z wyjątkiem osmolarności, którą zmienia z 1170mOsm/l na 1310mOsm/l. W związku z powyższym 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy. 

 

Pytanie 30 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 7: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 7 miał na myśli worek 

trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych lub obwodowych zawierający aminokwasy 

25,3g, elektrolity, glukozę 75g, azot 4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju 

sojowego ( w stosunku 80/20) o energii całkowitej 700kcal, energii niebiałkowej 600kcal oraz osmolarności 

760 mOsm/l – pojemność 1000 ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający miał na myśli produkt określony w poz. 7 Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy, 

z wyjątkiem energii niebiałkowej, którą zmienia z 700 kcal na 600 kcal. W związku z powyższym Zamawiający 

dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy. 

 

Pytanie 31 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 14: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 14 miał na myśli produkt o 

parametrach: azot 6,6g/l, kaloryczność 1200kcal/l, osmolarność 1450mOsml/l oraz pojemności 1500ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający miał na myśli produkt określony w poz. 14 Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy, 

z wyjątkiem pojemności, którą zmienia z 1000ml na 1500 ml. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy. 

 

Pytanie 32 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 18: Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 18 oczekuje pierwiastków 

śladowych charakteryzujących się stężeniem cynku  nie mniejszym niż – 153 umol/10ml oraz obniżoną 

zawartością miedzi 4,7 umol/10ml, które po rozcieńczeniu zachowują stabilność fizyczną oraz chemiczną 

przez okres 48h w tem. 25C  ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy w poz. 18 i wprowadza 

zapis w zakresie wymaganego składu koncentratu. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 19: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w poz.19 oczekuje zestawu witamin 

rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej fiolce o składzie: witamina A 3500 j.m.,witamina D 220 

j.m., witamina E 11,20 j.m., witamina C 125 mg, witamina B1 (tiamina)3,51 mg, witamina B2 (ryboflawina) 

4,14 mg, witamina B6 (pirydoksyna)4,53 mg, witamina B12 6 μg, kwas foliowy 414 μg, kwas pantotenowy 

17,25 mg, biotyna 69 μg , witamina B3/PP ( niacyna ) 46 mg – 750 mg proszku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie szczegółowego składu produktu witaminowego. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 19: Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 19 oczekuje preparatu, który 

po rozpuszczeniu zachowuje stabilność fizyczną i chemiczną przez 24h w temperaturze 25 C ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy w poz. 19 i wprowadza 

zapis w zakresie wymaganej stabilności fizycznej i chemicznej. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 19: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. nr 19 oczekuje  produktu witamin 

rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach w jednej fiolce bez konieczności przechowywania w lodówce (2°C-

8°C) przez cały okres ważności produktu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy w poz. 19 i wprowadza 

zapis w zakresie wymaganej rozpuszczalności i warunków przechowywania. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 20: Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 20 oczekuje pierwiastków 

śladowych stosowanych jako składnik żywienia dożylnego u wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci 

bez zawartości fluoru, zawierających: ZN 15,3 umol/10ml, CU 3,15 umol/10ml, MN 0,091 umol /10ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 16 do SWZ  - formularz cenowy w poz. 20 i wprowadza 

zapis w zakresie wymaganego składu koncentratu. 

 

Pytanie 37 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, 

oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na 

bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do 

wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez 

bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 39 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 40 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7, 

ust. 1. pkt. 1,2 Wzoru Umowy: 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami. 

1) 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca, 

2) 1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

dostawy, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym w  § 4 ust. 8 umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 41 

Dotyczy wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §2 ust. 3 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny. Na jego 

podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, 

ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy 

o doprecyzowanie zapisu §2 ust. 3 umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 

(nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie 

minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy 

jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) 

oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w 

ustawie Pzp). 

Odpowiedź: 

Zamawiający projekcie umowy – Załącznik nr 38 do SWZ, zastrzegł prawo do zakupienia mniejszej od 

przewidzianej we właściwych załącznikach do umowy ilości poszczególnych produktów objętych przedmiotem 

zamówienia, jednak nie mniej niż 70 % wskazanej w § 1 ust. 3 wartości przedmiotu umowy, co wypełnia wymóg 

postawiony w art. 433 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa zabrania przewidywania  

możliwości  ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartość lub 

wielkość świadczenia). Ilości przewidziane w formularzach cenowych oszacowane zostały na podstawie 

poprzednio obowiązujących umów. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć struktury zachorowalności, 

z tego też powodu przewidział możliwość zamienności asortymentowej w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy wzoru umowy: Do treści §3 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji 

lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 

przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie 

tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 43 

Dotyczy wzoru umowy: Do treści §4 ust. 8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 

towaru Kupującemu.". 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie 

z § 17 w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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a w zakresie przez nią nieuregulowanym - przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

Pytanie 44 

Dotyczy wzoru umowy: W związku z zapisem §6 ust.1 pkt 1) wzoru umowy prosimy o dopisanie następującej 

treści:"...pod warunkiem, iż wykonawca będzie w odpowiednim czasie poinformowany przez producenta.". 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 45 

Dotyczy wzoru umowy: Do treści §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

zapisów umowy w §7 ust.1 pkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 

10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 46 

Dotyczy wzoru umowy: Do treści §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 

wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie zamówienia za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w 

umowie. Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości 

nie większej niż 8,1% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy 

zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 1 825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie 

świadczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 47 

Dotyczy wzoru umowy: Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie 

od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną w stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki „niewypłacalności” oraz 

„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z 

późn. zm.). 

 

Pytanie 48 

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 

cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z 

potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, 

polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. 

W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy 

przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 49 

Dotyczy wzoru umowy par.7: Czy Zamawiający  dokona  modyfikacji poniższego zapisu  umowy: 

2) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w wykonaniu dostawy, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym 

w  § 4 ust. 8 umowy 

Na zapis: 2) 1 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w wykonaniu dostawy, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym 

w  § 4 ust. 8 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 50 

Dotyczy Zadania 16 poz.2: W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego 

Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml 

pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml 

pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ampułek, w związku z czym dokonuje zmiany w Formularzu 

cenowym dla zadania 16. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem SWZ – Formularzem 

cenowym, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. 

Obowiązuje wtedy Wykonawcę przeliczenie ilości preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez 

Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować 

zapisy kolumny nr 6 i 7 Formularza cenowego. 

 

Pytanie 51 

Dotyczy Zadania 11: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydzielenie z zadania nr 11 poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz 17, 19, 20, 22, 

23, 24, 26, 29, 31, 32 i utworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania 

większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. Oraz zaoferowanie 

pomp do żywienia dojelitowego kompatybilnych z zaproponowanymi zestawami do zadania nr 11, pozycja 

32. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 52 

Dotyczy Zadania 11 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, zawierającej 

białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, 

o osmolarności 220 mosmol/l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 53 

Dotyczy Zadania 11 poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, zawierającej 

białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, 

bogatoresztkowej, o osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
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Pytanie 54 

Dotyczy Zadania 11 poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, zawierającej 

białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznj 1 kcal/ml, 

bogatoresztkowej, o osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 55 

Dotyczy Zadania 11 poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

bogatobiałkowej zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, 

bogatokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 56 

Dotyczy Zadania 11 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

normobiałkowej zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, 

bogatokalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 330 mosmol/l w opakowaniu 500 ml. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 57 

Dotyczy Zadania 11 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety normalizującej glikemię, 

wysokobiałkowej min. 7,5g/100ml (serwatka, kazeina), wysokokalorycznej 1,5 kcal/100ml, bogatoresztkowej, 

powyżej 42% energii z tłuszczu, klinicznie wolnej od laktozy, zawierającej kwasy tłuszczowe omega -3 z oleju 

rybiego (EPA i DHA) oraz kwasy tłuszczowe MCT, o niskiej zawartości sodu – 55 mg/100ml, osmolarność do 

450 mOsmol/l.; opakowanie 1000ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 58 

Dotyczy Zadania 11 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

normokalorycznej 1 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierającej białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z 

glutaminą i argininą, ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasami tłuszczowymi, bezresztkowej, 

normokalorycznej 1 kcal/ml, o osmolarności 270 mosmol/l? przeznaczona dla pacjentów z Niedożywieniem, 

ryzykiem wystąpienia niedożywienia, w szczególności w: okresie okołooperacyjnym, urazie 

wielonarządowym i w rozległych urazach (w szczególnosci oparzeniach) Zwiększone zapotrzebowanie na 

białko. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 59 

Dotyczy Zadania 11 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

normokalorycznej 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowej, zawierająca białko kazeinowe, ω-3 kwasy tłuszczowe, 

bogatoresztkowej, o osmolarności 345 mosmol/l? dla pacjentów z niedożywieniem, ryzykiem wystąpienia 

niedożywienia w szczególności w: długotrwałym unieruchomieniu i ograniczeniach w podaży płynów, 

profilaktyce zaparć i biegunek, leczeniu odleżyn i trudno gojących się ran 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 60 

Dotyczy Zadania 11 poz. 9: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

normokalorycznej 1kcal/ml, o niskiej zawartości węglowodanów 9,25 g /100ml, o dużej zawartości błonnika, 
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zawierająca białka mleka, o osmolarności 345 mOsmol/l, o dużej zawartości błonnika, ω-3 kwasy tłuszczowe 

z oleju rybnego, bogata w MUFA (3,3g/100ml), bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, w worku 

zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 61 

Dotyczy Zadania 11 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

normobiałkowej zawierającej białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, 

normokalorycznej 1,0 kcal/ml, bezresztkowej, o osmolarności 300 mosmol/l, dla pacjentów z niedożywieniem, 

ryzykiem wystąpienia niedożywienia, w szczególności w: zapaleniu trzustki, zespole krótkiego jelita, 

przewlekłych chorobach zapalnych jelit, okresie chemioterapii i radioterapii, okresie po zakończeniu PN 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 62 

Dotyczy Zadania 11 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety kompletnej, 

bogatobiałkowej – 33% energii białkowej, zawierającej hydrolizat serwatki, tłuszcze MCT i ω-3 kwasy 

tłuszczowe, ubogoresztkowej, normokalorycznej 1,22 kcal/ml, o osmolarności 600 mosmol/l, dla pacjentów 

Niedożywieniem, ryzykiem wystąpienia niedożywienia, w szczególności u pacjentów krytycznie chorych 

poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej Zwiększone zapotrzebowanie na białko 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 63 

Dotyczy Zadania 11 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety wysokokalorycznej, 

bogatej w białko (20g białka w 1 op.), mięśniowej, z wysoką zawartością EPA (1 g/200ml) hamującą reakcję 

zapalną, bogata w błonnika, dla poprawy pracy jelit, zwierająca niedoborowe składniki: argininę i glutaminę, 

witaminy i antyoksydanty, Bez syropu glukozowego, glutenu, klinicznie wolny od laktozy o pjemności 200ml 

dostępne smaki: cappuccino,, owoce tropikalne, ananas-kokos? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 64 

Dotyczy Zadania 11 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety wysokoenergetycznej 

150kcal/100ml, normobiałkowej dla zaspokojenia większego zapotrzebowania energetycznego, Dieta 

bezresztkowa*, dobrze tolerowana przez przewód pokarmowy, Bez syropu glukozowego, glutenu, klinicznie 

wolny od laktozy, *wyjątkowy smak czekoladowy 0,5 g błonika, opakowanie butelka4*200ml , dostepne 

smaki: truskawkowy, *czekoladowy, czarna porzeczka, waniliowy, neutralny, cytrynowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 65 

Dotyczy Zadania 11 poz. 14: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety wysokoenergetycznej, 

bogatobiałkowej zawierającej aż 20 g białka w 1 butelce, aby zaspokoić większe zapotrzebowanie na białko, 

Zawiera argininę i glutaminę, co ma istotny wpływ na proces gojenia leczeniu a u osób starszych odleżyn, 

Zawiera Wit D3 (1op = 5ug/200 jm.) dla zdrowych kości i wsparcia odporności, Dieta niskosodowa  

Bez syropu glukozowego, glutenu, klinicznie wolny od laktozy dostepne smaki: czekolada, poziomka, orzech, 

owoce tropikalne, wanilia 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
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Pytanie 66 

Dotyczy Zadania 11 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety wysokoenergetycznej 

150kcal/100ml, o obniżonej zawartości energii pochodzącej z węglowodanów oraz niskim indeksie 

glikemicznym (IG < 55) w celu lepszej kontroli glikemii, Diety o wysokiej zawartości białka (15 g w butelce) 

aby zaspokoić zapotrzebowanie i przyspieszyć proces gojenia ran, Zawierająca kwasy tłuszczowe omega-3 

EPA + DHA o działaniu przeciwzapalnym, Zawierającą błonnik, dla wsparcia prac jelit, Bez syropu 

glukozowego, glutenu, klinicznie wolną od laktozy, w opakowaniach butelka 4*200ml dostępne smaki: owoce 

leśne, pralina 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 67 

Dotyczy Zadania 11 poz. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety do postępowania 

dietetycznego u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem związanym z chorobą, w 

szczególności z zaburzeniami wchłaniania tłuszczu i/lub zwiększonym, zapotrzebowaniem na energię. 

Hiperkaloryczna 150kcal/100ml, zawartośc białka 4g/ 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 68 

Dotyczy Zadania 11 poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety do postępowania 

dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z przewlekłą 

chorobą nerek lub niekatabolicznymi formami ostrej niewydolności nerek, o kaloryczności 200kcal /100ml, i 

zawartości białka 3g dostępny smak waniliowy butelka 200ml*4 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 69 

Dotyczy Zadania 11 poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety do postępowania 

dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z przewlekłą 

chorobą nerek lub niekatabolicznymi formami ostrej niewydolności nerek, o kaloryczności 200kcal /100ml, i 

zawartości białka 3g dostępny smak waniliowy butelka 200ml*4 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 70 

Dotyczy Zadania 11 poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zagęszczacza do żywności i 

napojów na bazie gumy. Odpornego na działanie amylazy. Bezbarwnego, pozbawionego smaku. Nie zawiera 

laktozy, bezglutenowy. Do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami połykania (dysfagia).dostępne 

opakowanie puszka 126g 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 71 

Dotyczy Zadania 11 poz. 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety dla Pacjentów 

zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 

białko: pacjent onkologiczny, operacyjny, starszy, dzieci, 97%energii pochodzi z białka, o kaloryczności 360 

kcal / 100 g, opakowanie puszka 300g, smak neutralny 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
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Pytanie 72 

Dotyczy Zadania 11 poz. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diety dla dzieci 

niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem, dla dzieci z anoreksją, zaburzeniami połykania, 

mukowiscydozą,dla dzieci z przewlekłymi chorobami katabolicznymi, w okresie rekonwalescencji, 

kaloryczność: 150 kcal / 100 ml, zawartość białka: 3,8g (10,2%), 400 – 420* mosmola/l (o smaku 

czekoladowym) 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 73 

Dotyczy Zadania 11 poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kompletnej diety do żywienia 

dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, bogatokaloryczna, z dodatkiem błonnika, o osmolarności 345 

mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, wzbogacone w 

karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 74 

Dotyczy Zadania 11 poz. 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kompletnej diety do żywienia 

dojelitowego dla dzieci w wieku 1-12 lat, normokaloryczna100kcal/100ml i zawartości białka 2,5g/100ml, 

bezbłonnikowa o osmolarności 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, zawierająca tłuszcze LCT, MCT i ω-3 

kwasy tłuszczowe, wzbogacone w karnitynę, taurynę, cholinę i inozytol, w worku zabezpieczonym 

samozasklepiającą się membraną 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 75 

Dotyczy Zadania 11 poz. 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do podawania diet 

dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek metodą grawitacyjną o długości 190 cm, z komorą 

kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników 

typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 76 

Dotyczy Zadania 11 poz. 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do podawania diet 

dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek przez pompę długości 250 cm, z komorą kroplową, 

zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i 

DEHP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 

 

Pytanie 77 

Dotyczy Zadania 31 poz. 1: Czy Zamawiający w zadaniu 31, poz. 1 (BUPIVACAINUM 

HYDROCHLORIDUM 0,02g/4ml Spinal 0.5% Heavy) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w 

jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na 

potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę 

lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się 

pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas 

RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to 

microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30). 

Odpowiedź: 
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. Jednocześnie dopuszcza zaoferowanie produktu 

pakowanego w jałowe blistry. 

 

 

II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami,  zmienia treść SWZ w następujący 

sposób: 
w miejsce dotychczasowych załączników: 

- Załączniki nr 2-36 do SWZ – formularze cenowe 

wprowadza się: 

- Załącznik nr 2-36 do SWZ po modyfikacji z 29.09.2021 r.– Formularz cenowy 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 
dr Marek Działoszyński 
podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgora.pl 
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