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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 06.06.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/38/16 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, w tym leków stosowanych 
w ramach programów lekowych i chemioterapii, oraz dietetycznych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego przeznaczonych do żywienia dojelitowego pacjentów, na 
potrzeby Klinik SPSK-2. 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1   
 
W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Szpital ww. przetargu 
nieograniczonego zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
 
1. Prosimy o dodanie do treści §9  projektu umowy słów: "... bez zgody Kupującego, przy czym zgody 
tej nie można bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody organu założycielskiego Kupującego, przy 
czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu 
umowy. 
 
2. Do §10 ust.1 ppkt a) i ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru 
podlegającego reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto 
nie dostarczonego w terminie zamówienia lub zamówienia podlegającego reklamacji bez górnego 
limitu 50zł dziennie? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach 
dotyczących kar umownych. 
 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt d) poprzez zapis o 
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy lub niezrealizowanej części zadania? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach 
dotyczących kar umownych. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy w ramach zadania, 
ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. 
Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków 
zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §15 umowy. Czy z związku z tym, 
Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem 
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ilości opierał na analizie zużycia poszczególnych produktów w ciągu ostatnich 24 
miesięcy a także wysokością kontraktu z NFZ oraz stanem klinicznym pacjentów 
hospitalizowanych. Biorąc pod uwagę długi okres obowiązywania umowy przetargowej 
(24 miesiące) Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie te czynniki 
wpływające na wielkość zamówienia nie ulegną zmianie. Szacunek ilości poszczególnych 
rodzajów produktów został dokonany z należytą starannością, jednakże w przypadku 
zmiany czynników o których mowa powyżej jak również innych czynników na które 
Zamawiający nie ma wpływu, np. zmiany standardów żywienia pacjentów drogą 
dojelitową, w takich przypadkach Zamawiający może dokonać modyfikacji w zakresie 
ilości poszczególnych rodzajów produktów. 
 
 
Wykonawca nr 2  

 

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5,6, 20 
oraz 22 co pozwoli na złożenie większej ilości ofert a tym samym zwiększy ich 
konkurencyjność?  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych w pytaniu 

pozycji z zadania nr 1 i utworzenia z nich odrębnego zadania. Zadanie nr 1 jest 
zadaniem jednorodnym pod względem asortymentu, ponadto z wiedzy 
Zamawiającego jednoznacznie wynika, że opisane w zadaniu nr 1 produkty do 
żywienia dojelitowego są powszechnie dostępne. 

 
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 7 preparatu 

Reconvan, diety kompletnej pod względem odżywczym, normokalorycznej (1 kcal /1 ml) 
bogatobiałkowej – 22% energii pochodzi z białka, bezresztkowej, o niskiej osmolarności 
270 mOsmol/l  zapewniającej bardzo wysoką tolerancję, wspomagającej leczenie ran 
dzięki wysokiej zawartości glutaminy, argininy oraz kwasów tłuszczowych omega-3 w 
opakowaniu miękkim EasyBag 500 ml (ilość opakowań w przeliczeniu na 1000 ml). 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia pakowanego w worki o pojemności 1000 ml 
 
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 8 preparatu Diben 

1,5 kcal HP, diety kompletnej pod względem odżywczym o smaku neutralnym, 
normalizującej glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkalorycznej (1,5 kcal/ml) 
bogatobiałkowej (20% energii z białka) 7,5g/100 ml, bogatoresztkowej (2,3g 
błonnika/100ml) , o obniżonym współczynniku oddechowym (42% energii pochodzi z 
tłuszczy), zawierającej  średniołańcuchowe trójglicerydy, kwasy tłuszczowe EPA oraz 
DHA pochodzące z oleju rybiego, klinicznie wolnej od laktozy, bezglutenowa, o 
osmolarności 450 mOsmol/l w opakowaniu miękkim EasyBag 500 ml (ilość opakowań w 
przeliczeniu na 1000 ml). 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia pakowanego w worki o pojemności 1000 ml 
 
 
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 9 preparatu Diben, 

diety kompletnej pod względem odżywczym, normalizującej glikemię o niskiej zawartości 
węglowodanów 9.25g/100 ml , normokalorycznej  (1kcal/1 ml), o zawartości białka 4,65 
g/100 ml, osmolarności 345 mOsmol/l, % energii z: białka-18,6%, węglowodanów -37%, 
tłuszczów-41,4% w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 1000 ml.  
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia  

 
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 10 preparatu 

Survimed OPD, diety peptydowej, kompletnej pod względem odżywczym 
normokalorycznej, bezresztkowej, klinicznie wolnej od laktozy, 4,5 g białka/100 ml 
pochodzenia hydrolizatu serwatki, niskotłuszczowej (25% energii) zawierającej tłuszcze 
MCT oraz LCT w tym olej rybi z EPA i DHA, o osmolarności 300 mOsmol/l w 
opakowaniu miękkim EasyBag  1000ml. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 11 preparatu 

Survimed OPD, diety peptydowej, kompletnej pod względem odżywczym 
normokalorycznej, bezresztkowej, klinicznie wolnej od laktozy, 4,5 g białka/100 ml 
pochodzenia hydrolizatu serwatki, niskotłuszczowej (25% energii) zawierającej tłuszcze 
MCT oraz LCT w tym olej rybi z EPA i DHA, o osmolarności 300 mOsmol/l w 
opakowaniu miękkim EasyBag  500ml. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 12 preparatu 

Fresubin HP Energy, diety kompletnej pod względem odżywczym, hiperkalorycznej (1,5 
kcal/ml) o wysokiej zawartości białka (7,5g/100ml), klinicznie wolnej od laktozy, 
bezglutenowej, % energii z: białka-16% , węglowodanów-49%, tłuszczów-35%, o niskiej 
osmolarności 300 mOsmol/l w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 1000ml.  

 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
 
8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 13 preparatu 

Fresubin HP Energy, diety kompletnej pod względem odżywczym, hiperkalorycznej (1,5 
kcal/ml) o wysokiej zawartości białka (7,5g/100ml), klinicznie wolnej od laktozy, 
bezglutenowej, % energii z: białka-16% , węglowodanów-49%, tłuszczów-35%, o niskiej 
osmolarności 300 mOsmol/l w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 500ml.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
 
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 14 preparatu 

Fresubin Original Fibre, diety bogatoresztkowej,  kompletnej pod względem odżywczym , 
normokalorycznej (1kcal/ml) zawierającej mieszaninę białek mleka oraz soi w ilości 
3,8g/100ml, kwasy tłuszczowe LCT, w tym DHA i EPA pochodzenia z oleju rybiego, 
%energii z: białka- 15%, węglowodanów- 55%, tłuszczów-30%, o niskiej osmolarności 
285 mOsmol/l w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 1000ml.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
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10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 15 preparatu 
Fresubin Original Fibre ,diety bogatoresztkowej,  kompletnej pod względem odżywczym , 
normokalorycznej (1kcal/ml) zawierającej mieszaninę białek mleka oraz soi w ilości 
3,8g/100ml, kwasy tłuszczowe LCT, w tym DHA i EPA pochodzenia z oleju rybiego, 
%energii z: białka- 15%, węglowodanów- 55%, tłuszczów-30%, o niskiej osmolarności 
285 mOsmol/l w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 500ml.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
11. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 16 preparatu 

Fresubin Complete 1200 diety kompletnej pod względem odżywczym, wysokobiałkowej 
6g/100ml, zawierającej przeciwzapalne kwasy tłuszczowe omega-3, o kaloryczności 1,2 
kcal/ml, bogatoresztkowej, klinicznie wolnej od laktozy, bezglutenowej, %energii z: 
tłuszcze-30%, węglowodany- 47%, białko-20%  błonnik-3%, o osmolarności 345 
mOsmol/l, w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 1000 ml. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
12. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 17 preparatu 

Supportan, diety kompletnej pod względem odżywczym, dedykowanej pacjentom w 
kacheksji, wysokobiałkowej 10g/100 ml, hiperkalorycznej 1,5 kcal/ml, bogatoresztkowej, 
z dużą zawartością przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3, ze zwiększoną 
zawartością antyoksydantów min.: witaminy C, E, cynku i selenu, klinicznie wolnej od 
laktozy, % energii z: białko-27%, węglowodany-31%, tłuszcze-40%, błonnik-2%, o 
osmolarności 340 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim EasyBag o pojemności 500ml.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 18 preparatu 

Fresubin Original, diety kompletnej pod względem odżywczym, bezresztkowej, 
normokalorycznej, niskosodowej, o zawartości białka 3,8g/100 ml, wzbogaconej o kwasy 
omega-3 pochodzące z oleju rybiego, klinicznie wolnej od laktozy, bezglutenowej, % 
energii z: białka-15%, węglowodany-55%, tłuszcze 30%, o niskiej osmolarności 
zapewniającej dobrą tolerancję 220 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim EasyBag o 
pojemności 1000ml.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia  
 
14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 19 preparatu 

Fresubin Original, diety kompletnej pod względem odżywczym, bezresztkowej, 
normokalorycznej, niskosodowej, o zawartości białka 3,8g/100 ml, wzbogaconej o kwasy 
omega-3 pochodzące z oleju rybiego, klinicznie wolnej od laktozy, bezglutenowej, % 
energii z: białka-15%, węglowodany-55%, tłuszcze 30%, o niskiej osmolarności 
zapewniającej dobrą tolerancję 220 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim EasyBag o 
pojemności 500ml. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 
przedmiotu zamówienia 

 
15. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 21 preparatu 

Fresubin Protein Powder, diety cząstkowej w proszku będącej źródłem białka, 97% energii 
pochodzi z białka, tłuszcz 1g/100g proszku, bezglutenowa,stanowiąca dodatkowe żródło 
białka w przypadku pacjentów, których dieta nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania na 
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jego wartość, przy oparzeniach, odleżynach, utrudnionym gojeniu ran,nadmiernej utraty 
białka z wydzielinami i wydalinami ustrojowymi,opakowanie puszka 300g.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia 
 
16. Dotyczy § 5 ustęp 1 umowy. 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 terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do 
żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności 
dla danego produktu? 

                                                 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktów płynnych 

przeznaczonych do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż 8 
miesięcy. 

 
 
                                                                                     Z poważaniem  


