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LAS-254/2-PN/51-2017     Rybnik, dnia 06.06.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego 
 (zamówienie nr LAS-254-PN/51-2017) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 31.05.2017 r., pod nr 520887-N-2017 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-

szych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 : „W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 do osobne-
go pakietu pozycji nr: 1, 10, 11, 12, 13? Wydzielenie powy ższych pozycji  b ędzie dla 
Zamawiaj ącego korzystne cenowo. ” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycj i z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 2:  „W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  
nr 15 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego 
w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1500ml? Pozytywna odpowied ź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy 
o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.” 

 
Pytanie 3:  „W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  
nr 14 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego 
w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml? Pozytywna odpowied ź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy 
o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.” 

 
Pytanie 4:  „W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  
nr 17 system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9, 1500ml? 
Pozytywna odpowied ź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 
pakietu.” 

 
Pytanie 5:  „W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  
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nr 8, Aminomel Nephro, 500ml? Pozytywna odpowied ź pozwoli na składanie konku-
rencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w 
produktu do osobnego pakietu.” 

Odpowied ź 2-5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie preparatów wskazanych 
w powy ższych pytaniach i nie przewiduje wydzielania poszcz ególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.  
 
Pytanie 6: „W związku ze zmianą objętości jednostki sprzedażowej Nutridrink z 4x200 ml na 4x125 ml, 

prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 pozycja 1 diety kompletnej, hiperkalorycznej (2,4 
kcal/ml) o zawartości białka 9,6 g/100ml, bezglutenowej, bezresztkowej do leczenia 
żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, w różnych smakach. Skondensowanie 
składników odżywczych do mniejszej objętości wpływa korzystnie na przyjmowanie 
preparatu przez pacjenta.”   

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia jak równie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym i ustalonych 
niniejszym pismem, w tym w  szczególno ści z zachowaniem jednostki miary "100 ml*" . W przy -
padku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniej szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy 
w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu za mówienia” nanie ść stosownie skorygo-
wane zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wy konawca zaoferował.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 09.06.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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