
 
 

16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40  sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html     

 
                                                                                            Sokółka dn. 26.01.2015r  

 
WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6 

 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2015   Nr ogłoszenia – 2015/S 013-018714   z dnia 20.01.2015r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Formularz cenowy pakiet 49 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu zawierającego w składzie: 
dichlorowodorek octenidyny, etyloheksyloglicerynę, glicerol, wodę oczyszczoną, spełniającego pozostałe 
parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Formularz cenowy pakiet 49 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu zawierającego w składzie: 

dichlorowodorek octenidyny, glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę, wodę oczyszczoną, 
konfekcjonowanego w buteleczkach a 20 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego 
pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Formularz cenowy pakiet 49 poz. 1 oraz 4 W przypadku dopuszczenia powyższych preparatów prosimy o 

wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia wykonawcom większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
4. Grupa 69 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci pianki 

do czyszczenia i pielęgnacji skóry silnie zanieczyszczonej wydalinami, bez potrzeby użycia wody, 
zawierającego w składzie białą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian 
alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów 
tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, kosmetyk spełniającego pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
5. Grupa 69 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, w postaci żelu 

zapewniającego doskonałe efekty przy masażach obłożnie chorych, masażach rozluźniająco -relaksujących 
mięśni, kręgosłupa, nóg oraz wszelkiego rodzaju napięciach i przeciążeniach mięśni stawów związanych z 
kontuzjami sportowymi i pracą, z możliwością pielęgnacji także obłożnie chorych pacjentów, poprawiającego 
ukrwienie, posiadającego właściwości pielęgnacyjne, z zawartością olejku eukaliptusowego, olejku z owoców 
jałowca, olejku tymiankowego, o pH 5-6, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Grupa 69 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji 

przeznaczonej do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry, sprzyjającej regeneracji skóry 
zniszczonej i suchej, polepszającej wilgotność i elastyczność skóry, opartej na koncepcji wody w o leju, 
zawierającej olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, o pH ok. 4,7, 
zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Formularz cenowy pakiet 69 poz. 1, 3 oraz 4 W przypadku dopuszczenia powyższych preparatów prosimy o 

wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia wykonawcom większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
8. Grupa 70 poz. 23 Prosimy o wydzielenie poz. 23 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia 

wykonawcom większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 

9. Proszę  o doprecyzowanie jakimi dawkami jest zainteresowany Zamawiający w pakiecie nr 3 poz.2. Czy 
chodzi o dawki nefrologiczne ( 10-80 mcg ) czy onkologiczne ( 500 mcg ) ? Czy leki mają się  znajdować  na 
wykazie B leków refundowanych ? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: dawki nefrologiczne niewymagające refundacji. 
10. Pytania dotyczą grupy 74 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazik o wymiarach 12,5 x12 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 19 pozycji 4 produktu leczniczego Clindamycin 

600 mg/ 4 ml w opakowaniu po 5 ampułek? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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12. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 43 pozycji 1, co pozwoli na przystąpienie do nowo 
utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 2 wody do przepłukiwań w butelce 

zakręcanej 500ml ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 5 produktu leczniczego Geloplasma 
– roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 w pozycjach  

1,7-9,11,12,18,20,21,23,25-28 opakowań stojących z 2 niezależnymi portami różnej wielkości? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

16.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 15 produktu leczniczego Volulyte 6% 
- 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion 
organiczny: octan) w opakowaniu worek z dwoma jałowymi portami 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
17.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 44 pozycji 19 NaCl 0,9% a 500ml w butelce 

zakręcanej? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 pozycja 27 oraz 28 płynu wieloelektrolitowego 
zawierającego (Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz octany i cytrynian?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
19.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 44 pozycja 29 sterylnego przyrządu Ekstra Spike 

Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry 
kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej 
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o 
dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi 
dostępnymi na rynku polskim?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
20. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 
1920ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
21.  Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
22. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do 

żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, 
emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do 

żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 10% 500 ml - 1000 

ml emulsji zawiera 100 g oleju sojowego oczyszczonego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

25. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie INTRALIPID 20% 500 ml - 1000 
ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 30 wyrazi zgodę na zaoferowanie 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? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
28. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie 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? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. Czy Zamawiający w Pakiecie 45 w pozycji 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie 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? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 15 diety Diben w opakowaniu EasyBag 

1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w 
cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, 
MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej 
zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, 
celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 16  diety Reconvan w opakowaniu 

EasyBag 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na litry- dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, 
normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość 
białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka 
zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, 
MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 17 diety Fresubin Energy, w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa 
zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 
kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o 
osmolarności 330 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 18 diety Survimed OPD w opakowaniu 

EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko 
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: 
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o 
osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 19 diety Survimed OPD w opakowaniu 

EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko 
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: 
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o 
osmolarności 300 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 20 diety Fresubin Original Fibre w 

opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), 
bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 
g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, 
ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o 
osmolarności 285 mosmol/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 45 pozycja 21 diety Supportan w opakowaniu 

EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, 
bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko 
(kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej 
sza¬franowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): 
maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o 
osmolarności 340 mOsm/l? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 45 pozycji 26, diety cząstkowej w proszku 

Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka, o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 
g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 77 pozycji 1 produktu leczniczego Paracetamol 

10mg/ml 100 ml w opakowaniu fiolka? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

39. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 80 pozycji 6-13,16 co pozwoli na przystąpienie do 
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 80 pozycji 15   witamin rozpuszczalnych w 

wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania 
mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu 
witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach 



konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do 
wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno 
stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest 
łatwe i nieskomplikowane. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
41. Czy Zamawiający w Pakiecie 80 w pozycji 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
42. Czy Zamawiający w Pakiecie 80 w pozycji 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 
45,0g, glukozę 130,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 
1920ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
43. Czy Zamawiający w Pakiecie 80 w pozycji 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven 

do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, 
emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
44. Czy Zamawiający w zadaniu 80 w pozycji 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie 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? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
45. Czy Zamawiający w zadaniu 80 w pozycji 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego 

SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitam i 
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? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
46. Czy Zamawiający dla wskazanego w poz.25 grupa 45 mleka dla wcześniaków uznaje za równoważne mleko 

PreNAN – pełnowartościowe, zawierające LCPUFA, podwyższoną zawartość wapnia i fosforu oraz wit.D? 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę mleka PreNAN 70ml x 32szt  w ilości 12 pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
47. Czy Zamawiający dla wskazanego w poz.26 grupa 45 mleka początkowego uznaje za równoważne mleko 

NAN Pro 1 – pełnowartościowe, zawierające LCPUFA, taurynę? Czy Zamawiajązy wyraża zgodę na wycenę 
mleka NAN Pro 1 90ml x 32szt w ilości 68 pełnych opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
48. Czy Zamawiający zechce wydzielić powyższe pozycje do odrębnego pakietu? Pozwoli to na złożenie 

konkurencyjnej oferty dotyczącej nie tylko jednego producenta.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
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