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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 2/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

produktów do żywienia dojelitowego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Czy w części 6 pozycji 1, 2 Zamawiający wymaga aby zaoferowany worek 3-komorowy zawierał 

emulsję tłuszczową wyłącznie na bazie oleju sojowego?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy w części 6 pozycji 2 Zamawiający wymaga aby zaoferowany worek 3-komorowy zawierał 

emulsję tłuszczową wyłącznie na bazie oleju sojowego?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy w części 6 poz. 3 Zamawiający wymaga, aby worek 3-komorowy zawierał emulsję tłuszczową 

zawierającą: olej sojowy, olej kokosowy, oliwę z oliwek, olej rybny?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 

„W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 pozycje 3 i 4  jednego 

preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne  

w tłuszczach – Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne  

w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie 

do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują 

tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 300 szt (łącznie) preparatu Cernevit w części 7 pozycje 3 

i 4  zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin  

w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 z części 7 do odrębnego 

pakietu. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwośc składania konkurencyjnych ofer 

i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiajacego?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. nr 1 dopuści produkt o podobnym zastosowaniu klinicznym  

w postaci worka trójkomorowego, zawartość azotu 3,6 g, energia niebiałkowa 520 kcal, Multimel N4-

550 E 1000 ml?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. nr 2 dopuści produkt o podobnym zastosowaniu klinicznym  

w postaci worka trójkomorowego, zawartość azotu 5,4 g, energia niebiałkowa 780 kcal, Multimel N4-

550 E 1500 ml?” 
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Odpowiedź:  

Nie, jednak jeśli produkt o takim parametrach zostanie zaoferowany w poz. nr 1, to Zamawiający go 

dopuści. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. nr 3 dopuści produkt o podobnym zastosowaniu klinicznym  

w postaci worka trójkomorowego, zawartość azotu 10,5 g, energia niebiałkowa 1440 kcal, Olimel N7E 

1500 ml?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 


