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Lp. Pytanie Odpowiedź
1. Pakiet nr 5, pozycja nr 5

W zwięku z zakończoną produkcj ą zvrTacamy się z
pro śbą o wykre ślenie powyżs zej pozy cji pakietu.

Zgodnie zSWZ.

) Pytanie do zadania numer 9 :

,,Czy zarnawiający dopuści Immunoglobulina Iudzka
normalna 50 gll (w tym co najmniej 95%
immunoglobuliny G) roźwór do infuzji; maksymalna
zawartość IgA wynosi 50 mcg/ml. Opakowania po:
2,5g, 5gi l0g"

Zgodnie zSWZ,

3. Ętanie do zadania numer 9 :

,,Czy zalnawiający preparat będzie wykorzystywał do
programu lekowego B.l7, B.62 iB67 -.

Nie.

4. DoĘczy pakietu nr 11
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom ZamawiĄącego, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecil
nr 11 w pozycji m 1 produktu o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do
podaZy drogą żył obwodowych i centralnych
zawierającego aminokwasy 25,39, elektrolity, glukbzę
75g, azot 49 otaz emulsję tŁuszczową, ktora jesi
związl<lem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w
stosunku 80120), energii niebiałkowej 600 kcal, energii
całkowitej 700 kcal, osmolarność 760 mOsm/l - Otimel
Peri N4 1000 ml (8 sztuk x 1000 ml)? Pozytywna
odpowiedź pozwoli na składanie konkurencvinvch ofert

Zgodnie zSWZ.

5. lrotyczy pakletu nr ll
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy
Zamawiający v,yrazi zgodę na dostarczenie-w patiecie
nr 11 w pozycji m 2 produktu o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do
poduży drogą żył obwodowych i centralnych
zawierującego aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę
Il2,5g, azot 69 oraz emulsję tłuszczową,- ktora jesi
związkięm oleju z oliwek oraz oleju sojowego i w

Zgodnie zSWZ.



stosunku 80120), energii niebiałkowej 900 kcal, energii
całkowitej 1500 kcal, osmolamość 760 mOsm/l- Olimel
Pęri N4 1500 ml (8 sztuk x 1500 ml)? Pozytyłvna
odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyinych ofert.

6. DoĘczy pakietu nr 1l,
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom Zarnawiającego, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie
lu 11 w pozycji nr 3 produktu o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowęgo do
podłZy drogą żył centralnych zawierającego
aminokwasy 75,9g, elektrolity, glukozę 73,3g, azot l2g
oraz emulsj ę tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego ( w stosuŃu 80120), energii
niebiałkowej 640 kcal, energii całkowitej 950 kcal,
osmolarność 1270 mOsm/l - Olimel NlzE 1000 ml (8

sztuk x 1000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na
składanie koŃurencyinych ofert.

Zgodnie zSWZ.

1. Dofyczy pakietu nr 1l,
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków
zakupu i sprostanie wymaganiom Zarrtavłiającego, czy
ZamawiĄący wyrazi zgodę na dostarczęnie w pakiecie
nr 11 w pozycji nr 4 produktu o takim samym
zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do
podaży drogą żył centralnych zawierującego
aminokwasy I73,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 18g
oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z
oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii
niebiałkowej 960 kcal, energii całkowitej 1420 kcal,
osmolamość 1ż70 mOsm/l - Olimel Nl2E 1000 ml (8
sztuk x 1000 ml)? Pozytlłvna odpowiedź pozwoli na
składanie koŃurencyinych ofert.

Zgodnie zSWZ,

8. W zlvtązku z tym, iż na ryŃu polskim żywność
specjalnego przeznaczeniamedycznego ma śrędnio 10 -
12 miesięczny termin przydatności od momentu

.wyprodukowania w fabryce, co jest zńązane z brakiem
substancji konsenł.trjących i utrwalaczy oraz świadczy o
wysokiej j akości produktu
prosimy Pństwa o uwzględnienie specyfiki tych
produktów pod kątem terminu przydatności otaz
modvfikacię zapisu w OPI§IE PRZEDMIOTU

Zamawiający wyraża zgodę. W
związkuztym § 4 ust.4 umowy dla
pakietu nr 1 otrzymuje brzmienie:
u4. Wykonawca gwarantuje, żQ

przedmiot umowy jest wolny od wad i
posiada dla środków spożyłvczych
specjalnego ptzeznaczenia
żyvieniowego termin wżności nie
krótszy niż połowa terminu wazności
danego produktu w chwili dostawy -
dot. Pakietu I poz. 7-I7 oraz poz.20-
21 oraz ao najrnniej 12 miesięczny
okres przydatności do użycia dla
pozostałych pozycji z pakietu nr 1

liczony od dnia dostawy.,,

ZAMÓWIENIA w punkcie 1b - akceptując dostawy
środków spozwvczvch specialneqo przęznaczenia
ż}zwieniowego z terminem wazności nie króts4rm niz
połowa terminu ważności danego produktu w chwili
dostaw}, - dot. Pakietu 1 poz. 1_ 17 oraz poz. 20_21 .
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9. Czy ZamawlĄący wrazi zgodę na wydzielenie z
Pakietu nr 3 pozvcii poz. 3 (Valproic acid) do
osobnego pakietu, co umozliwi złożentę ofert większej
Iiczbte Wykonawców, a tym samym ofert
korzystniei szych cenowo?

Zgodnie zSWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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