
1 

 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 
 

Trzebnica, 13.03.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/5/2014 

 

 

Odpowiedzi 1, Modyfikacja SIWZ 
 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę płynów 

infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, zgodnie z art. 38 ust. 2, 4                                           

i 4a ppkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zm..), odpowiada na pytania Wykonawców i modyfikuje SIWZ: 

 

 

Pytanie 1 .  

Ze względu na fakt, iż wiele pozycji wskazanych w przedmiocie zamówienia jest 

konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych (np. x10 fiolek czy x4 worki), proszę 

o dopuszczenie przeliczenia ilości opakowań wskazanych w formularzu asortymentowo- 

cenowym na opakowania zarejestrowane. W przypadku zgody, proszę o określenie, w jaki 

sposób należy przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podawać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z SIWZ.                     

W przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań 

zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań) -  z zastrzeżeniem poniższych odpowiedzi. 

 
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 1 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 1, worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g 

azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju 

sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii 

pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml? 

Odpowiedz: Tak , zamawiający wyraża zgodę.  Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 
 

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 1 poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2 worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g 

azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju 

sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii 

pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 
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Pytanie 4. Dotyczy pakietu 1 poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 3 worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 

16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% 

oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o 

energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę.  Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 
Pytanie 5. Dotyczy pakietu 6 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 1 worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 25,0g z tauryną, 4g 

azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju 

sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 63g o energii 

pozabiałkowej 450 kcal, pojemności 493ml? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę.  Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 
Pytanie 6. Dotyczy pakietu 6 poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 2 worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g 

azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju 

sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii 

pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę.  Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 
 

Pytanie 7. Dotyczy pakietu 6 poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 3 worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 

16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% 

oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o 

energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę . Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 
 

Pytanie 8. Dotyczy pakietu 6 poz.4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 4 płynu 

wieloelektrolitowego zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian? 

Odpowiedz: : Tak , zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 9. Dotyczy p.12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 1-11, 14, opakowań 

z dwoma portami różnej wielkości typu KabiPac? 

Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 

poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 

użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 

zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 

pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po 

usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 

niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli 

w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.  

Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie 
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opróżnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie 

wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami.  

Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod 

względem pojemności (100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w 

bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia wdrożenie wymaganej terapii płynowej 

kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 

Możliwość dostrzyknięcia do butelki 100ml – 66ml, do butelki 250ml – 50ml, do butelki 

500ml – 109ml, do butelki 1000ml – 118ml. 

Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

Pytanie 10. Dotyczy pakietu 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 12,13 wyrazi zgodę 

na zaoferowanie produktu Płyn wieloelktrolitowy 500ml i 1000ml zawierającego kationy Na, 

K, Mg, Ca oraz octan, cytrynian bez mleczanów, bezpiecznego dla wszystkich pacjentów, w 

tym również dla pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby. Mleczany nasilają istniejącą 

wcześniej kwasicę mleczanową – szczególnie, gdy upośledzona jest funkcja wątroby i nerek 

–głównych narządów odpowiedzialnych za metabolizm tych anionów. Ponadto we wstrząsie 

dodatek mleczanów uniemożliwia diagnostykę. Płyn wieloelektrolitowy z mleczanami 

ogranicza w znaczący sposób możliwość podania pacjentom wymagającym podaży płynu 

wieloelektrolitowego buforowanego anionem kwasów organicznych. Octany natomiast są 

metabolizowane w wątrobie, mięśniach, miokardium, korze nerek, wszystkie tkankim 

posiadają enzymy metabolizujące octany. Metabolizm octanów jest szybszy niż mleczanów, 

bardzo szybki jest też efekt alkalizujący?  

Odpowiedz:  Tak, zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem  zachowania parametrów z  

kolumny „postać” 
 

Pytanie 11. Dotyczy pakietu 12 p.15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 15 preparatu 

Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, 

K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml? 

Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 12. Dotyczy pakietu 12 poz.17,19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 17,19 produktu 

równoważnego Voluven 6% 130/0,4 zawieszony w roztworze NaCl 0,9% 250 i 500ml, 

produkt ten nie posiada przeciwwskazań do stosowania u pacjentów z ciężkimi 

zaburzeniami czynności wątroby oraz nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową? 
Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 13. Dotyczy pakietu 12 poz.16, 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 16,18 preparatu 

Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w izotonicznym roztworze 

elektrolitów 500ml? 

 Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 14./ Dotyczy pakietu 12 poz.20 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 20 produktu 

leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 

500ml? 

Odpowiedz: Tak , zamawiający wyraża zgodę 
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Pytanie15. Dotyczy pakietu 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 zaoferowanie produktu NaCl 

0,9% roztwór do przepłukiwania ran 500ml w opakowaniu butelka odkręcana typu 

Versylene? 

Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie16. Dotyczy pakietu 16 poz.2 

W związku z informacją o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym opisanym w 

zadaniu 16 pozycja 2, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 

Voluven 6% 130/0,4 zawieszony w roztworze NaCl 0,9% 250 ml typu kabipac? 

Odpowiedz: Tak , zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 17. Dotyczy pakietu 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 opakowań z dwoma portami 

różnej wielkości typu KabiPac? 

Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki 

poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie 

użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, 

zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed 

pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po 

usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma 

niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli 

w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.  

Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie 

opróżnia się w trakcie infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie 

wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami.  

Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod 

względem pojemności (100ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w 

bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia wdrożenie wymaganej terapii płynowej 

kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach. 

Możliwość dostrzyknięcia do butelki 100ml – 66ml, do butelki 250ml – 50ml, do butelki 

500ml – 109ml, do butelki 1000ml – 118ml. 

Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 18. Dotyczy pakietu 18 poz.2,3 

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 18 pozycja 2, 3 produkty w opakowaniach z 

dwoma portami różnej wielkości typu KabiPac? Opisane produkty nie występują w 

opakowaniach KabiClear. 

Odpowiedz: Tak, Zamawiający miał na myśli opakowania typu KabiPac  

 

Pytanie 19.Dotyczy wzoru umowy 

Czy w §5 ust.1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego 

od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie  20.Dotyczy wzoru umowy 

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §5 ust.2 poprzez 

wprowadzenie następującego zapisu ”Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

Pytanie 21.Dotyczy wzoru umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 9 ust1: 
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Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru - w wysokości 0,3% wartości 

brutto opóźnionej  partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionej partii towaru 

b) za zwłokę w usunięciu wad towaru - w wysokości 0,3% wartości brutto towaru , którego 

zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

towaru którego dotyczy zwłoka. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

 

Pytanie 22 .Dotyczy pakietu 15 poz.10 

Czy w związku z brakiem dostępności na rynku „płynu nawadniającego interwencyjnego 

hipotonicznego”  w opakowaniach o pojemności 250 ml Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie 30 szt. powyższego produktu w opakowaniu o pojemności 500 ml? 

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 23 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  nr 

1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000 ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 24. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  nr 

2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 2000ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 25. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji  nr 

3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 2000ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 26. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 3 w pozycji  nr 

1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Multimel N7, 1000ml? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 27. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 3 w pozycji  nr 

2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 1500ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 28. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 3 w pozycji  nr 

3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym Multimel N6-900E, 2000ml? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 29. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr3 w pozycji  nr 4 

produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym,Clinimix N 17 G35E 1500ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę. Przewidywana ilość podana przez 

zamawiającego pozostaje bez zmian  

 

Pytanie 30. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 4 w pozycji  nr 

1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1000ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 31. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 4 w pozycji  nr 

2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 14 G30E, 2000ml? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 32. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 

3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 33. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 

2 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 
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Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 34. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 6 w pozycji  nr 

1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w 

worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 35. Dotyczy pakietu nr 12 poz.4 

Zwracamy się z prośba o możliwość zaoferowania w poz. nr 4 flakonu z możliwością dostrzyknięcia 120 

ml leku. 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę 

 
Pytanie 36. Dotyczy pakietu nr 12 poz.2 i 19 

Zwracamy się z prośba o wyłączenie z pakietu nr 12 pozycji 2 i 19 i utworzenie z nich osobnego pakietu. 

Wg naszej wiedzy na rynku polskim brak jest produktów opisanych w kolumnie „postać” o wielkościach 

opakowania podanych w kolumnie obok. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 12 poz. 2 i 19 i utworzenie z nich 

osobnego pakietu. Wyłączone z pakietu 12 poz. 2 i 19 utworzą pakiet nr 19. „Płyny infuzyjne, 

osoczozastępcze ”. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany, aktualny 

pakiet nr 12 i 19.  

 

 Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert do dnia 19.03.2014r.  

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: 

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (Pakiet) stanowi: 

Pakiet 1. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet 2. Glukoza 

Pakiet 3. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet 4. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet  5. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet  6. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet 7. Żywienie pozajelitowe 

Pakiet 8. Żywienie dojelitowe 

Pakiet 9.  Żywienie dojelitowe 

Pakiet 10. Żywienie dojelitowe 

Pakiet 11. Żywienie dojelitowe 

Pakiet 12. Płyny infuzyjne, osoczozastępcze   

Pakiet 13.  Roztwory irygacyjne  

Pakiet 14.  Roztwory irygacyjne  

Pakiet 15. Płyny infuzyjne i roztwory osoczozastępcze w opakowaniach 
zabezpieczonych   

Pakiet 16. Płyny infuzyjne i roztwory osoczozastępcze, fosforany 

Pakiet 17. Płyny infuzyjne 

Pakiet 18. Płyny infuzyjne 

Pakiet 19. Płyny infuzyjne, osoczozastępcze   
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Szczegółowy opis stanowi zał. nr 2 do SIWZ – Formularze asortymentowo – cenowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Pakietów. Zamawiający 

zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym Pakiecie.” 

 

 

Rozdz.  XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ – otrzymują 

brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do 

godz. 10.00
 
do dnia 19.03.2014r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 

7.30 - 14.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2014r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ - otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

 
nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia 

dojelitowego i pozajelitowego  

Nr postępowania: ZP/5/2014 

 

„ Nie otwierać przed dniem 19.03.2014 r. godz. 10.30” 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, zaleca się aby Wykonawca zamieścił odpowiednią adnotację.  

 

 

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę                   

z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                         .................................... 

                 Podpis  

 

 


