
DZP.3320.26.21 Zamość, dnia 11 maja 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych  informuje,  że  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  warunków
zamówienia opracowanej do postępowania na dostawę preparatów stosowanych w leczeniu
żywieniowym. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Pytanie 1 – Dotyczy Pozycji nr 4 w zadaniu 2
Czy  Zamawiający  dopuszcza  Dietę  płynną  peptydową,  kompletną  pod  względem
wysokoenergetyczną  (1,5  kcl/ml)  i  wysokobiałkową,  bogatą  w  kwasy  omega  –  3
o osmolarności 425?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 –  Do § 3 pkt 4 wzoru umowy. 
W  związku  z  tym,  że  my  jako  wykonawca  jesteśmy  dysponentem  urządzeń,
a  ich  właścicielem  pozostaje  producent,   prosimy  o  zmianę  zapisu  poprzez  nadanie
mu  brzmienia:  „Urządzeniami  o  których  mowa  w  §  1  ust.  1  pkt  2  Wykonawca  może
swobodnie dysponować i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób trzecich”. 

Wyjaśnienia: §  3  ust.  4  otrzymuje brzmienie:  „4.  Wykonawca oświadcza,  że dysponuje
wyłącznym prawem rozporządzania Przedmiotem użyczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt  2,  a  w  szczególności  do  użyczenia  i  jego  prawo  jest  w  tym  zakresie  niczym
nieograniczone oraz nie istnieją żadne roszczenia osób i/lub podmiotów trzecich,  które
mogłyby  uniemożliwić  lub  ograniczyć  (utrudnić)  Zamawiającemu  korzystanie
z Przedmiotu użyczenia,  o którym mowa w § 1 ust.  1 pkt 2 w warunkach określonych
niniejszą Umową". 

Pytania 3 – Wzór umowy
Do  §  1  ust.  2  lit.  a)  i  c)  projektu  umowy  prosimy  o  dopisanie  po  słowach:
„…w wyznaczonym przez niego terminie” zwrotu : „..nie krótszym niż 3 dni”. 

Wyjaśnienia: § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Wykonawca  gwarantuje,  że  Przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  spełnia
następujące warunki: 
a) jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz posiadają  aktualne dokumenty – pozwolenia,  dopuszczenia –
dokumenty  potwierdzające  przedmiotowe  badania  zostaną  dostarczone  do  Apteki
Szpitalnej  na  żądanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  przez  niego  terminie,
nie krótszym niż 3 dni,

b) posiada terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy,
c) posiada  badania  stabilności  z  dostępnymi  na  rynku  workami  RTU  do  żywienia

pozajelitowego  –  dokumenty  potwierdzające  przedmiotowe  badania  zostaną
dostarczone  do  Apteki  Szpitalnej  na  żądanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym
przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni /zapis dotyczy zadania 18, 19, 20 (poz. 1-5)
i 22/”.



Pytania 4 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 3, pozycja nr 1, 2, 3, 4,
diety do żywienia dojelitowego o dużej zawartości oleju rybnego, bogatego w omega-3 kwasy
EPA+DHA co  najmniej:  0,05g  –  0,08g  w  100ml,  dla  zachowania  prawidłowych  funkcji
układu odpornościowego?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 5 – Proszę, o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy należy zaoferować w zadaniu nr 3
pozycja  nr  1,  2,  3,  4,  preparaty  do  żywienia  pozajelitowego,  które  można  podawać
przez  zgłębnik  lub  doustnie  oraz  wskazanie  do  podaży  doustnej  jest  udokumentowane
w dostępnych materiałach informacyjnych, ulotach, opisach i na opakowaniu z dietą? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 – Proszę, o doprecyzowanie, czy w zadaniu nr 12 oraz nr 13, 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  emulsja  tłuszczową  łączymy  na  ostatnim  etapie  aktywacji,
co gwarantuje stabilność mieszaniny żywieniowej? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie  7 –  Z  uwagi  na  zapis  SIWZ  powodujący  możliwość  zaoferowania  klinicznie
nierównoważnych produktów, Zamawiający oczekuje zaoferowania w zadaniu nr 12 oraz 13,
trzykomorowych  worków do żywienia  pozajelitowego,  które  posiadają  w swoim składzie
emulsję  tłuszczową  średniołańcuchowych  kwasów  tłuszczowych  (MCT;  łatwiejszy
metabolizm  –  lepsze  źródło  energii)  w  ilości  co  najmniej  2,0  g  w  100ml  mieszaniny
żywieniowej (po aktywacji worka)?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 8 – Z uwagi na zapis SIWZ dotyczący produktu jaki powinien być zaoferowany,
proszę  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  oczekuj  zaoferowania  w  zadaniu  nr  12,  13,
trzykomorowych  worków do  żywienia  pozajelitowego,  do  podaży  drogą  żył  centralnych,
zawierających emulsję tłuszczową wzbogaconą w kwasy omega 3, o zawartość niezbędnych
kwasów EPH i DHA co najmniej 2,30g/1000ml ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 9 – Z uwagi na zapis SIWZ dotyczący produktu jaki powinien być zaoferowany,
proszę  o  doprecyzowanie,  czy  Zamawiający  oczekuj  zaoferowania  w  zadaniu  nr  14,
trzykomorowych  worków  do  żywienia  pozajelitowego,  do  podaży  drogą  żył  centralnych
bez roztworu elektrolitów, zawierających co najmniej 5,6g/1000ml aminokwasów? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 10 – Pakiet 13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  poz.  1  na  zaoferowanie  produktów  pakowanych
po 6 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 – Pakiet 13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  poz.  2,  3  na  zaoferowanie  produktów  pakowanych
po 4 szt. z możliwością przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 12 – Pakiet 14
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  14  na  zaoferowanie  produktów  pakowanych
po 4 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 13 – Pakiet 15
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  15  poz.  1,2  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych po 4 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 14 – Pakiet 15
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  15  poz.  3  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych  po  4  szt.  z  możliwością  przeliczenia  ilości  z  zaokrągleniem  do  pełnych
opakowań w górę?

Wyjaśnienia:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania 15 – Pakiet 16
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  16  poz.  1  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych po 5 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania 16 – Pakiet 16
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  16  poz.  2  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych po 4 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 17 – Pakiet 16
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  16  poz.  3  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych  po  4  szt.  z  możliwością  przeliczenia  ilości  z  zaokrągleniem  do  pełnych
opakowań w górę?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 18 – Pakiet 17
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  17  poz.  1  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych po 4 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania 19 – Pakiet 17
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  w  pakiecie  17  poz.  2,  3  na  zaoferowanie  produktów
pakowanych  po  4  szt.  z  możliwością  przeliczenia  ilości  z  zaokrągleniem  do  pełnych
opakowań w górę?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania 20 – Pakiet 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na zaoferowanie produktów pakowanych po 20 szt.
z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania 21 – Pakiet 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2, 4, 5, 6 na zaoferowanie produktów pakowanych
po 10 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 22 – Pakiet 1 
Czy  zamawiający  w  pakiecie  1  pozycja  4  dopuści  Dieta  kompletna  pod  względem
odżywczym, normokaloryczna, bogatoresztkowa, normalizująca glikemię -tylko 37% energii
pochodzące w węglowodanów 9,25g/100ml, dedykowana pacjentom z cukrzycą, upośledzoną
tolerancją  glukozy,  zawierającą  1,5g  błonnika,  dobrze  tolerowaną  przez  pacjentów
o osmolarności 345mOsmol/l, zawierająca tłuszcze LCT i kwasy omega 3 pochodzące z oleju
rybnego działające przeciwzapalnie.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 23 – Pakiet 1
Czy  zamawiający  w  pakiecie  1  pozycja  3  dopuści  Dieta  kompletna  pod  względem
odżywczym,  normokaloryczna,  bogatoresztkowa,  wysokobiałkowa,  dobrze  tolerowaną
przez  pacjentów  o  osmolarności  345mOsmol/l,  zawierająca  kwasy  omega  3  pochodzące
z  oleju  rybnego  działające  przeciwzapalnie,  wspomagająca  leczenie  ran  i  odleżyn,
dla  pacjentów  o  zwiększonym  zapotrzebowaniu  białkowym,  m.in.  w  wyniku  udaru
niedokrwiennego o zawartości argininy  0,22/100ml zgodnej z rekomendowanymi dawkami:
2-6 g/kg  m.c.  na  dobę The American  Society  of  Nutritional  Science,  2014).Arginina  jest
substratem do syntezy  NO w organizmie.  Wpływa na  rozszerzenie  naczyń krwionośnych
(zwiększenie  dopływu  tlenu)  oraz  na  aktywację  makrofagów.  Nadmierna  podaż  jest
niekorzystna, ponieważ ciągła ekspozycja tkanek na NO może mieć działanie cytotoksyczne,
prowadzące do uszkodzenia wielu narządów.
Zawierającą 1,5mg cynku/100ml.  Cynk odgrywa kluczową rolę  w procesach dzielenia  się
i wzrostu komórek tkanek. Jest kofaktorem do syntezy kolagenu.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 24 – Pakiet 1
Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 2 dopuści dietę o kaloryczności 150kcal/100ml, reszta
zgodnie z zapisem SIWZ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 25 – Pakiet 1
Czy  zamawiający  dopuści  w  pakiecie  1  poz.  1  dietę  wysokobiałkową  –  źródło  białka
hydrolizat  serwatki,  osmolarność  600  mOsm/l z  zawartością  sodu 175 mg/100 ml,  reszta
zgodna z zapisem SWZ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26 – Pakiet 1
Czy zamawiający w pakiecie 1 wydzieli pozycję 1 do oddzielnego pakietu tak, aby mogła
przystąpić większa ilość oferentów do pakietu 1 zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 – Pakiet 4
Czy  zamawiający  w pakiecie  4  pozycja  1  wymaga,  aby  dieta  zawierała  kwasy  omega  3
pochodzące  z  oleju  rybnego  w  tym  2g  EPA/  500ml,  31%  energii  pochodzącej
z węglowodanów, 40% energii pochodzącej z tłuszczy oraz 10g białka/100ml?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 28 – Pakiet 4
Czy  zamawiający  wymaga  w  pakiecie  4  pozycja  2  dietę  o  kaloryczności  nie  mniejszej
niż 200kcal/100ml??

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
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Pytania 29 – Pakiet 4
Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja 4 wymaga dietę o niskiej zawartości węglowodanów
37%  energii,  niskosodowej  85mg/100ml  oraz  zawierającej  kwasy  omega  3  pochodzące
z naturalnego oleju rybnego??

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 30 – Pakiet 5
Czy  zamawiający  w  pakiecie  5  dopuści  dietę  o  zawartości  białka  10g/100ml
oraz osmolarności 600mOsmol/l, reszta zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 – Pakiet 9
Czy  zamawiający  w  pakiecie  9  pozycja  3  wymaga  dietę  dla  pacjentów  z  zaburzeniami
glikemii wysokokalorycznej?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 – Pakiet 25
Czy zamawiający w pakiecie 25 dopuści produkt w opakowaniu 126g?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 33 – Pakiet 17
Czy Zamawiający  w pakiecie nr 17 poz. 1-3 wymaga zaoferowania worka 3-komorowego
do  wkłucia  centralnego  o  wysokiej  zawartości  azotu  10,5g/1000  ml  z  omega-3  kwasami
tłuszczowymi, tauryną, bez kwasu glutaminowego?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 34 – Pakiet 20
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  20  poz.3  żąda,  aby  produkt  Dipeptiven  był  dodawany
do worków trzykomorowych Fresenius Kabi i posiadał  potwierdzoną badaniami stabilność
umożliwiającą  przygotowanie  kompletnej  mieszaniny  żywieniowej  stabilnej  minimum
na  7  dni  w  ten  sposób,  że  6  dni  w  temperaturze  2-8°C,  a  następnie  24h  godziny
w temperaturze 20°C-25°C? 
Na potwierdzenie cech oferowanego produktu wykonawca ma obowiązek przedłożyć badania
wykonane lub zlecone przez wytwórcę oferowanego produktu wraz z potwierdzeniem prawa
wykonawcy do posługiwania się  tymi badaniami.  Zamawiający przyjmie też alternatywne
środki dowodowe, o których mowa w art 30b ust 4 PZP.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 35 – Pytanie do umowy
Czy Zamawiający w wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień
firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie
(przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest
niemożliwe.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36 – Pakiet 13 
Czy Zamawiający  w pakiecie 13 poz. 1-3 wymaga zaoferowania worków 3-komorowych
do  wkłucia  centralnego  bez  kwasu  glutaminowego  l  zawierającego  węglowodany,
aminokwasy z tauryną, elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej
rybny 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 37 – Pytanie do pakietu 1 pozycja 4 
W związku z oczekiwaniem Zamawiającego diety opartej o białko sojowe, Czy Zamawiający
w  pakiecie  1  pozycja  4  oczekuje  diety,   która  będzie  oparta  głównie  o  białko  sojowe?
Działanie diety opartej o białko sojowe wpływa korzystnie na terapię pacjentów z cukrzycą
typu 2.  (Anderson, 1995). Badania prowadzone w następnych latach potwierdziły korzystny
wpływ  diety  zawierającej  białko  sojowe  na  profil  lipidowy,  oraz  korzystne  działanie
u pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy, uogólnionej miażdżycy tętnic.  (Teixeira, 2000,
Young  et  al,  2011).  W  świetle  powyższych  badań  zasadnym  wydaje  się  aby  dieta
dla Pacjentów z cukrzycą opierała się na białku sojowym.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 38 –  Pytanie do Pakietu 3 pozycja 1-2 
Czy Zamawiający pisząc w SWZ o diecie normobiałkową ma na myśli,  zawartość białka
w diecie nie mniej niż 4g/100ml ? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 39 – Pytanie do pakietu 6 pozycja 2 
Czy w  związku  z oczekiwaniem w SWZ diety dla pacjentów ze wskazaniem do ograniczenia
podaży  węglowodanów, Czy Zamawiający oczekuje by energia z węglowodanów w diecie
nie przekraczała 32%? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Wysoka zawartość węglowodanów powoduje szybki wzrost glikemii, a co za tym idzie jest
niekorzystne u Pacjentów z zaburzeniami glikemii.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 40 – Pytanie do Pakietu 7 pozycja 1
Czy  Zamawiający  w  pakiecie  7  pozycja  1  wyrazi  zgodę  na  dopuszczenie  diety
normokalorycznej, 1kcal/ml, bezresztkowej, o zawartości białka 4g/100ml do postępowania
dietetycznego  u  pacjentów  z  zaburzeniami  trawienia  i  wchłaniania  z  niska  zawartością
tłuszczy, co jest  rekomendowane u pacjentów z upośledzoną funkcją wątroby, wzbogacona
o aminokwasy rozgałęzione ? 
Dopuszczenie  przez  Zamawiającego  zaproponowanego  produktu  w  pakiecie  7  pozycja  1
pozwoli  na  przystąpienie  do  postępowania  większej  ilości  oferentów  oraz  uzyskania
najkorzystniejszej oferty cenowej.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

Pytania 41 – Pytanie do Pakietu 9 pozycja 2 
Czy Zamawiający umieszczając w SWZ zapis, że preparat ma być dostępny we wszystkich
smakach,   oczekuje  produktu,  który  będzie  oferował  najwięcej  wersji  smakowych
do wyboru : czyli w minimum 5 wersjach smakowych?  
Ma  to  szczególne  znaczenie  u  Pacjentów  onkologicznych,  u  których  często  pojawia  się
problem braku apetytu  i  dużych zaburzeń w odczuwaniu  smaku.  Szerszy zakres  smaków
produktów do wyboru zwiększa szanse na powodzenie w terapii.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
   

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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