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Dział Zamówień Publicznych                        Grodzisk Mazowiecki;  22.01.2018 r. 
 
SPS – V. 262.3.2018 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę leków do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr 
procedury SPSSZ/1/D/18).  
 

1. Pakiet 29, Pozycja 1 . W związku ze zmianą objętości jednostki sprzedażowej z 4 x 200 
ml na 4 x 125 ml, prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego diety w opakowaniu o 
objętości 125 ml, której jednostka handlową jest czteropak ( 4 x 125 ml) 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem ilości . 

2. Pakiet 29, Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu Nutridrink 
Protein w opakowaniu 125 ml, zawierającego 18 gram białka, 300 kcal, nie zawierającego 
błonnika, glutenu i laktozy, różne smaki  
Odpowiedź : Tak,  dopuszczamy . 

3. Pakiet 29, Pozycja 1, 2, 3, 4 – W związku z tym, żę podstawową jednostką handlową 
diety jest czteropak ( 4 x 125 ml lub 4 x 200 ml), prosimy Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na odpowiednie przeliczenie ilości zamawianych diet na odpowiednią ilość 
czteropaków .  
Odpowiedź : Tak.  

4. Czy Zamawiający w zadaniu 14 poz. 5 dopuszcza, aby Budesonid był w postaci ampułek. 
Odpowiedź : Tak. Jednocześnie zostaje anulowana odpowiedź na pytanie 1  w 
wyjaśnieniach z dn. 19.01.2018  

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 1 diety Fresubin 
Energy Drink 200ml, kompletna dieta do żywienia dojelitowego, zawierająca białko 
mleka (5,6g/100ml), tłuszcze (5,8g/100ml), wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, 
bezresztkowa? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 2 diety Fresubin 
Protein Energy Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), 
ubogoresztkowa, zawierająca białko (10g/100ml)? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 29 pozycji 3, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym 
idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
 



8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 29 pozycja 4 diety Fresu-
bin jucy DRINK 200ml – dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml),  
nie zawierająca tłuszczu, błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy, zawierająca 
białko 4,0g/100ml? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 1 diety Diben 
Drink 200ml - dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w 
cukrzycy? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 2 diety Fresu-
bin 2 kcal DRINK 200ml, kompletna dieta do żywienia dojelitowego, zawierająca 
białko (10g/100ml), tłuszcze (7,8g/100ml), wysokokaloryczna  
2 kcal/ml, bezresztkowa? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 3 diety 
Supportan Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bo-
gatoresztkowa? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 30 pozycja 4 diety Fresu-
bin Protein Energy Drink 200ml - dieta bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5 
kcal/ml), ubogoresztkowa, zawierająca białko (10g/100ml)? 

            Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw "cito" z 6 na 12 go-

dzin. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regio-
nów, a tym samym zwiększy konkurencyjność? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

14. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają 
średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, 
prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem ter-
minu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z ter-
minem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy? 
Odpowiedź : Tak, tylko w przypadku produktów żywienia dojelitowego  
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