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     Parczew, dnia 18.04.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (6) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 1 
Dotyczy zadania 9 pozycja 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 ma na myśli dietę o zawartości białka mniejszej niż 4 g/100 ml 
dietę kompletną, normokaloryczną, bezresztkową, bezsmakową opartą na mieszaninie białek 
(kazeina, serwatka, soja, groch) (4g/100ml) zawartość EPA/DHA 0,34g/1000 ml, zawierająca 
tłuszcze MCT 0,6g/100 ml oraz 6 naturalnych karotenoidów, o osmolarności 255 mOsm/l w 
opakowaniu pack 1000 ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 w zadaniu 9 dietę o ww parametrach. 
 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy zadania 9 pozycja 2 
Czy Zamawiajacy w pozycji 2 ma na myśli dietę kompletną, wysokobiałkową 7,5g białka/100ml, 
w oparciu o kazeinę i soję z glutaminą, minimum 1,5g/100ml hiperkaloryczna (1,28 kcal/ml) 
bogatoresztkowa z zawartością 6 rodzajów błonnika (frakcje rozpuszczalne: guma arabska, 
inulina, fluktooligosacharydy i nierozpuszczalne polisacharydy sojowe, oporna skrobia, celuloza) 
klinicznie wolna od laktozy, w opakowaniu miękkim typu pack 500ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 w zadaniu 9 dietę o ww parametrach. 
 
Pytanie Nr 3 
Dotyczy zadania 9 pozycja 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 ma na myśli dietę wysokobiałkową, bogatoresztkowa zawierająca 
unikalną kompozycję błonnika MF6 (6 rodzajów błonnika 50% rozpuszczalnego, 50% 
nierozpuszczalnego) kompletna, normokaloryczna (1kcal/1ml) głównym źródłem białka jest 
kazeina, zawartość białka 5,5g/100ml, o osmolarności 315mOsm/l, w opakowaniu miękkim typu 
pack 1000 ml w opakowaniu miękkim typu pack kompatybilnym z zestawami Flocare? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. w pozycji 3 w zadaniu 9 dietę o ww parametrach 
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Pytanie Nr 4 
Dotyczy zadania 9 pozycja 4 
Czy Zamawiający w pozycji 4 ma na myśli dietę, Dieta wspomagająca leczenie ran, 
bogatoresztkowa, wysokobiałkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, normokaloryczna 
(1 kcal/ml) z zawartością arganiny 0,85mg, glutaminy 1,03g/100 ml, kompletna o osmolarności 
315 mosmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack 1000 ml w opakowaniu miękkim typu pack 
kompatybilnym z zestawami Flocare? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pozycji 4 w zadaniu 9 dietę o ww parametrach. 
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