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Pytania i wyjaśnienia do treści siwz część IV  

oraz modyfikacja siwz  
 

1. W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38   ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Zakup 

wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych. 

L.p. Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

1 Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 229  wycenę Trilacu produktu 

leczniczego  spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane 

szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) 

przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie 

zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie:  

1.) Rozdział XIII ust. 13.17. – tabela otrzymuje brzmienie: 

„ … nie otwierać przed  8 maja 2020 r. do godziny 08:15”  

2.) Rozdział XIV ust. 14.2., otrzymuje brzmienie: 

„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 08-05-2019 r. o godzinie 08:00. 

3.) Rozdział XIV ust. 14.3., otrzymuje brzmienie: 

„14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-05-2020 r. o godzinie 08:15 w siedzibie 

Zamawiającego.” 

3. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

4. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla 

Wykonawców. 
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