
 
 

Grudziądz, dnia 07.01.2021 r.  
 
 
 
 
ZP-27/21 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy preparatów do 

żywienia pozajelitowego i dojelitowego (znak sprawy: Z/88/PN/20). 
 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy preparatów do żywienia 
pozajelitowego i dojelitowego (znak sprawy: Z/88/PN/20), wpłynęły zapytania, do 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 
Zapytanie nr 1 
Dotyczy zadanie 1 pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zagęszczacz do żywności o gramaturze 126g? Pozostałe parametry bez 
zmian. Prosimy również o wskazanie sposobu przeliczania ilości.  
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość 
zaoferowania zagęszczacza do żywności o gramaturze 126g. W przypadku jego zaoferowania 
należy nanieść na formularz cenowy stosowne zmiany i dokonać przeliczenia. Jeśli w wyniku 
przeliczenia nie otrzymuje się całkowitej liczby opakowań należy podać dla celów 
obliczeniowych ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku, w tym przypadku należy podać ilość 
opakowań: 238,10. 
 
Zapytanie nr 2 
Z uwagi na to, że w przypadku żywności medycznej krótszy termin przydatności do spożycia 
jest związany z brakiem substancji konserwujących i utrwalaczy, a tym samym świadczy  
o wysokiej jakości produktu wnosimy o to, aby w paragrafie 2, pkt 3 umowy (załącznik nr 4 do 
SIWZ) 
Okres ważności produktów leczniczych w chwili dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
od dnia dostarczenia dla zadania nr 2 żywności medycznej, oferowany przedmiot zamówienia 
posiadał termin przydatności nie krótszy niż 6 miesięcy. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis  
w Załączniku nr 4 w § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„3. Dostarczane asortymenty muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności 
licząc od daty każdorazowej dostawy. W przypadku, gdy termin ważności jest krótszy 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na dostawę tego 
asortymentu z krótszym niż 6 - miesięczny termin ważności.” 
 
Zapytanie nr 3 
Dotyczy zadania nr 1: 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji 4 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą 
żył obwodowych zawierającego aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz 
emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 
80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – 
Multimel N4 1500 ml (1000 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 
konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w 
produktu do osobnego pakietu. 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 5 
produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą 
żył obwodowych zawierającego aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz 
emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 
80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – 
Multimel N4 1500 ml (900 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie 
konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w 
produktu do osobnego pakietu 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 
6  produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, systemu do żywienia pozajelitowego w 
worku dwukomorowym, zawierającego 28g aminokwasów, 4,6g azotu, 75g glukozy, energii 
niebiałkowej 300 kcal - Clinimix N9 G15E 1000 ml (ilość: 350 worków)? Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 
7  produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, systemu do żywienia pozajelitowego w 
worku dwukomorowym, zawierającego 41g aminokwasów, 6,8g azotu, 113g glukozy, energii 
niebiałkowej 450 kcal - Clinimix N9 G15E 1500 ml (ilość: 150 worków)? Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 
8  produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, systemu do żywienia pozajelitowego w 
worku dwukomorowym, zawierającego 75g aminokwasów, 12,4g azotu, 263g glukozy, energii 
niebiałkowej 1050 kcal - Clinimix N17 G35E 1500 ml (ilość: 50 worków)? Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z zadania i utworzenie z nich odrębnych zadań. 
 
 
 


