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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa leków dla celów terapeutycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców, dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
 
Pytanie nr 1, Pakiet nr III, pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do pakietu 3 pozycji 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10.  

Są to środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których zgodność  z opisem w 

SIWZ można sprawdzić na podstawie dokumentacji rejestracyjnej oraz etykiet dołączonych do oferty. 

Dodatkowo organoleptyczna weryfikacja produktów  nie została wpisana jako kryterium oceny, więc jej 

przeprowadzenie przy użyciu próbek wydaje się być niezasadne. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Zamawiający rezygnuję z wymogu dostarczenia próbek dla pozycji 1,2,3,4,5,6,7. Dla pozostałych 

pozycji próbki pozostają wymagane 

 

Pytanie nr 2, Pakiet nr III, pozycja 2 oraz 7 

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 i 7 dopuści dietę Nutrison Multi Fibre? Odpowiednio w pozycji 

2 w opakowaniu 1000 ml oraz w pozycji 7 w opakowaniu 500 ml?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3, Pakiet nr III, pozycja 6 

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem, a kolumną „zawartość” dotyczącą wielkości 

opakowania, czy zamawiający wymaga opakowanie 500 ml butelka?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  

Tak, Zamawiający wymaga opakowania 500 ml butelka. 

 

 
 


