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LAS-340/1-PN/107-2018       Rybnik, dnia 20.11.2018 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 
wraz z u życzeniem pomp 

(zamówienie nr LAS-340-PN/107-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 20.10.2018 r., nr 2018/S 203-461642 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 1 produktu leczniczego 
pakowanego x 20 szt?” 

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 2,3,4,5 produktu 
leczniczego pakowanego x 10 szt?” 

Pytanie 3:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 13 produktu leczniczego 
pakowanego x 6 szt?” 

Pytanie 4:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 14 produktu leczniczego 
pakowanego x 4 szt? 

Pytanie 5:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 15 produktu leczniczego 
pakowanego x 6 szt?” 

Pytanie 6:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 16 produktu leczniczego 
pakowanego x 4 szt?” 

Pytanie 7:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz 17-25 produktu 
leczniczego pakowanego x 4 szt?” 

Odpowied ź 1-7: Zgodnie z SIWZ Zamawiaj ący wymaga wyceny jednostki miary wskazanej 
w formularzu cenowym – podana w kolumnie „Cena jednostki miary netto”  cena musi dotyczy ć 
tej jednostki. Nie dopuszcza si ę zmiany jednostki miary. Jednocze śnie Zamawiaj ący wskazuje, i ż 
dopuszcza dowolny sposób pakowania asortymentu i b ędzie dokonywał zakupu w opakowaniach 
handlowych dost ępnych u Wykonawcy i wskazanych w formularzu cenowym  w kolumnie „Nazwa 
handlowa i wytwórca”.  
 
Pytanie 8: „Dotyczy treści 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?” 
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Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – oczekuje zaoferowania asortymentu posiadaj ącego termin wa żności 
nie krótszy, ni ż 6 miesi ęcy od momentu dostarczenia, chyba że w formularzu 
cenowym dla danego pakietu zaznaczono inaczej (doty czy asortymentu, dla którego 
określa si ę termin wa żności). 

 
Pytanie 9: „Dotyczy pakietu pakietu 2 pozycja 12; Końcówki typu EnLock zostały wycofane z rynku, 

w związku z tym, czy zamawiający miał na myśli Zgłębnik nosowo-żołądkowy z łącznikiem 
typu EnFIT  lub równoważny przeznaczony do żywienia dożołądkowego; poliuretanowy, 
z możliwością wymiany co 6 tygodni; centymetrowa podziałka na zgłębniku, z pasmem 
widocznym w promieniach RTG, dodatkowe boczne otwory na końcu zgłębnika; koniec 
bliższy z łącznikiem typu ENFit lub równoważny umożliwiającym połączenie z zestawami 
do podaży diety, w rozmiarach Ch 10/110 cm, Ch 12/110 cm?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu 
z łącznikiem typu Enfit. 

 
Pytanie 10: „Dotyczy pakietu 2 pozycja 13; Końcówki typu EnLock zostały wycofane z rynku, w związku 

z tym, czy zamawiający miał na myśli zestaw PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) 
zawierający minimum: zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENFit lub równoważny 
zakładany techniką <<pull>> pod kontrolą endoskopii, do długotrwałego żywienia 
dożołądkowego; poliuretanowy, centymetrowa podziałka na zgłębniku, z linią widoczną w 
promieniach RTG; zacisk do regulacji przepływu i uniwersalny łącznik umożliwiającym 
połączenie z zestawem do podaży diet; zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej 
pozycji zgłębnika, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok 
brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ 
diety,silikonowa płytka wewnętrzna w rozmiarach:CH 10/40 cm, CH 14/40 cm, CH 18/40 
cm?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu 
z łącznikiem typu Enfit. 

 
Pytanie 11: „Dotyczy pakietu 2 pozycja 17; Końcówki EnLock zostały wycofane z rynku, w związku 

z tym, czy zamawiający miał na myśli zgłębnik nosowo-jelitowy z łącznikiem typu ENFit lub 
równoważnym do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy CH 
10, dł. 145 cm?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu 
z łącznikiem typu Enfit. 

 
 
 Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 27.11.2018 r.  do godziny 11.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 11.30 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


