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LAS-73/1-PN/24-2018     Rybnik, dnia 19.04.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy preparatów do żywienia dojelitowego (zamówienie nr LAS-73-PN/24-2018) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 11.04.2018 r., pod nr 541667-N-2018 
 

 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższej 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podan ą modyfikacj ę. 

 
Pytanie 1 : „W trosce o dobro pacjentów i wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i środowiska 

medycznego firma(…) skondensowała objętość Nutidrinka 200 ml do formatu 125 ml z 
zachowaniem wartości energetyczno-odżywczej (2,4 kcal/ ml) aby ułatwić przyjmowanie 
preparatu. Czy w związku z powyższym Zamawiający w części 2 pozycji 1 wyrazi zgodę na 
zaoferowanie Nutridrinka 125 ml w 5 smakach?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych i pozost ałych wymaga ń określonych 
przez Zamawiaj ącego, a tak że z zachowaniem ilo ści jednostek miary. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co wykonawca zaoferował w danej pozycji. 

 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.05.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa.           

 
 


