
 Zamość, dnia 12 stycznia 2018 r.

AG.ZP.3320.1.           .18

dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia  29  stycznia  2004  r.  z  późn.  zm.  informuje,  że  wpłynęły  pytania  dotyczące  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na dostawę preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, zestawów do żywienia
oraz  dzierżawę pomp do podaży preparatów. 
Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. § 1 ust.2 wzoru umowy nr 2 (dzierżawa):
W związku z tym, że my jako wykonawca jesteśmy dysponentem pomp a ich właścicielem
pozostaje  producent  to  prosimy  o  zmianę  zapisu  wzoru  umowy  poprzez  nadanie  mu
brzmienia: „Wydzierżawiający oświadcza, że może swobodnie dysponować urządzeniami,
tj. dysponuje prawem do rozporządzania nimi, w tym do przekazywania w dzierżawę i jego
prawo w tym zakresie  nie jest  ograniczone oraz nie istnieją  żadne roszczenia osób i/lub
podmiotów trzecich,  które  mogłyby uniemożliwić  lub  ograniczyć  (utrudnić)  Dzierżawcy
korzystanie z urządzeń na warunkach określonych niniejszą umową.” 
Wyjaśnienie:  
Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 2”. Zmianie ulega treść § 1 ust.
2 wzoru umowy nr 2  i  otrzymuje brzmienie: „Wydzierżawiający oświadcza,  że może
swobodnie dysponować urządzeniami, tj. dysponuje prawem do rozporządzania nimi, w tym
do przekazywania w dzierżawę i jego prawo w tym zakresie nie jest ograniczone oraz nie
istnieją żadne roszczenia osób i/lub podmiotów trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub
ograniczyć  (utrudnić)  Dzierżawcy  korzystanie  z  urządzeń  na  warunkach  określonych
niniejszą umową.”.
 
Pytanie:
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  6  w  pozycji  1  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g
azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 38g (30% oleju
sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii
pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  6  w  pozycji  2 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną,
16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30%
oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o
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energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  6  pozycja  3 worka  3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 125,0g z tauryną,
20g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 94g (30%
oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 313g o
energii pozabiałkowej 2200 kcal, pojemności 2463 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  7  w  pozycji  1  wyrazi  zgodę  na  zaoferowania  worka  3
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot
5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętości 1440 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  zamawiający  w  pakiecie  7  w  pozycji  2 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie,  zawierającego aminokwasy 45,0g,  glukozę  130,0g,  emulsję  tłuszczową 68,0g,
azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal i objętość 1920 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  7  w  pozycji  3 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub
centralnie,  zawierającego aminokwasy 57,0g,  glukozę  152,0g,  emulsję  tłuszczową 85,0g,
azot 9,0g i energię niebiałkową 1500kcal objętość 2400ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  zamawiający  w  pakiecie  8  w  pozycji  1 wyrazi  zgodę  na  zaoferowania  worka  3
komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g
azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju
sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii
pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.
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Pytanie:
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  8  w  pozycji  2 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego SMOFKabiven Perlpheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z
tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsję tłuszczową 34g
(30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany
85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206 ml?
Wyjaśnienie: 
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy Zamawiający  w pakiecie  15  w  pozycji  1 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego
aminokwasy  34,0  g,  glukozę  100,0g,  emulsję  tłuszczową  40,0g,  azot  5,4g  i  energię
niebiałkową 800kcal objętość 1026 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy Zamawiający  w pakiecie  15  w  pozycji  2 wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3
komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego
aminokwasy  51,0  g,  glukozę  150,0g,  emulsję  tłuszczową  60,0g,  azot  8,1g  i  energię
niebiałkową 1200kcal objętość 1540 ml?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  9  pozycja  1 witamin
rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych
osobno?
Podczas  przygotowania  mieszaniny  żywieniowej  ampułka  witamin  rozpuszczalnych  w
tłuszczach  służy  jako  rozpuszczalnik  liofilizatu  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie.  W
przypadku  preparatu  witamin  rozpuszczalnych  w  wodzie  i  tłuszczach  konieczne  jest
przygotowanie  roztworu  tychże  witamin  w  oparciu  o  inny  rozpuszczalnik  np.  woda  do
wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie
witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo
Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  pakiecie  14  pozycja  1 produktu
leczniczego  Peditrace  o  zawartości:  Zn-3,82  µmol,  CU-0,315Vµmol,  Mn-18,2nmol,  Se-
25,3nmol, F-3,00 µmol, I-7,88nmol, konfekcjonowanego we fiolkach?
Wyjaśnienie:
Tak.
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Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 wyspecjalizowanych diet
w opakowaniu typu worek ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 3, pozycja nr 5 diety do żywienia
dojelitowego o dużej zawartości MCT (50%  2,5 g – 2,9 g/100ml) co ułatwia wchłanianie i
minimalizuje działanie immunosupresyjne prozapalnych pochodnych kwasu 6 Ω?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 3 pozycja
nr 1, 2, 3, 4, 5 preparaty do żywienia pozajelitowego, które można podawać przez zgłębnik
lub  doustnie  oraz  wskazanie  do  podaży  doustnej  jest  udokumentowane  w  dostępnych
materiałach informacyjnych, ulotkach, opisach i na opakowaniu z dietą ?
Wyjaśnienie:   
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w wyżej wymienionych pozycjach należy zaoferować preparaty do podawania
dojelitowego  przez  zgłębnik  lub  doustnie.  Wskazanie  do  podaży  doustnej  ma  być
udokumentowane w ogólnie dostępnych materiałach informacyjnych, ulotkach, opisach i na
opakowaniach diet.

Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie czy  w zadaniu nr 6 oraz nr 8  należy zaoferować worki  do
żywienia  pozajelitowego,  których  aktywacja  odbywa  się  zgodnie  z  „dobrą  praktyką
farmaceutyczną”,  polegającą  na  łączeniu  komór  z  roztworami  wodnymi  glukozy  i
aminokwasów a komorę z emulsją  tłuszczową łączymy na ostatnim etapie  aktywacji,  co
gwarantuje stabilność mieszaniny żywieniowej ?
Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 6 oraz  8 trzykomorowych worków
do żywienia pozajelitowego, które posiadają emulsję tłuszczową będącą mieszaniną trzech
rodzajów emulsji tłuszczowej w stosunku 50% MCT, 40% LCT oraz 10% kwasy tłuszczowe
Ω-3 o dużej zawartości niezbędnych kwasów EPH i DHA> 60%?

Wyjaśnienie:
Wiążący jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony w specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  Kupujący  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  i  dopuści  w  trakcie
obowiązywania  umowy  zmianę  ceny  brutto  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  zmiany
przepisów podatkowych uległa  zmianie  obowiązująca  w chwili  zawarcia  umowy stawka
podatku VAT? (dot. § 2 ust. 6).
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Wyjaśnienie:
Wiążąca  jest  treść  wzoru  umowy –  integralnej  części  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

Pytanie:
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Kupujący  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1:
  1.  Kupujący  będzie  miał  prawo  żądać  kar  umownych  z  następujących  tytułów  i  w
wysokości:
     - 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego produktów złej jakości, za
każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż
10,00 zł oraz   nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych produktów;
     - 0,2% wartości  brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w
dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł oraz   nie więcej niż
10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części dostawy.
Wyjaśnienie:
Wiążąca  jest  treść  wzoru  umowy –  integralnej  części  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

     Jednocześnie informujemy, że zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
termin składania i otwarcia ofert.
Obowiązujące terminy to:
- termin składania ofert – 17 stycznia 2018r. godz. 10.oo;
- termin otwarcia ofert – 17 stycznia 2018r. godz. 11.oo.

    Wprowadza  się  również  zmianę  w  treści  SIWZ  dotyczącą  oznakowania  koperty
zawierającej ofertę. Koperta winna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – dostawa
preparatów  do  żywienia  dojelitowego  i  pozajelitowego,  zestawów  do  żywienia  oraz
dzierżawa  pomp  do  podaży preparatów.  Zadanie  nr  …..Nie  otwierać  przed  17  stycznia
2018r. godz.11.oo”.  

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego

 Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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