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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  10.07.2018 r. 
 
SPS – V. 262.40.2018 
 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę leków różnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury 
SPSSZ/24/D/18).  
 

1. Dotyczy Pakietu 7. Czy Zamawiający wymaga aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u 
noworodków urodzonych  o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg 
zgodnie z treścią ChPL? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 1 diety Survimed OPD 
– diety do żywienia dojelitowego, oligopeptydowej, zawierającej hydrolizat serwatki, ponad 
50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokalorycznej 1 kcal/ml, bezresztkowej, o 
osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o ob-
jętości 500ml? 
Odpowiedź : Nie. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 2 diety Diben 1,5 kcal 
HP - diety do żywienia dojelitowego, przeznaczonej dla pacjentów chorych na cukrzycę, o 
wysokiej zawartości białka (7,5 g/100 ml), bogatoresztkowej (2,3 g/100 ml), o zawartości wę-
glowodanów 13,1 g/100 ml, zawierającej białka mleka, MCT oraz EPA i DHA pochodzące z 
oleju rybnego, wysokokalorycznej 1,5 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą 
się membraną o objętości 1000 ml? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .  

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 3 diety Reconvan - 
diety do żywienia dojelitowego, bogatobiałkowej (5,5 g/100 ml) – co najmniej 22% energii 
białkowej, zawierająeja białko kazeinowe i hydrolizat białka pszenicy, z glutaminą i argininą, 
ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowej, normokalorycznej 1 
kcal/ml, o osmolarności 270 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się mem-
braną o objętości 500 ml? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .  

5. Dotyczy § 6 umowy. W związku z tym, 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 oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojeli-
towego z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy? 
Odpowiedź : Tak.  
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