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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2020 

 

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

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 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 (dot. część nr 4, poz. 3) 

„Czy zamawiający z pakietu 4 wyłączy pozycję 3 w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza 

ENFit, w zestawach do żywienia były dołączone łączniki uniwersalne. Było to jednak rozwiązanie 

czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami ENLock nie są już produkowane. Oczekiwanie przez 

Zamawiającego końcówek w standardzie EnLock - adapter przejściowy przeczy najnowszym 

rekomendacjom GEDSA, ponieważ sprzęt stosowany do obsługi żywienia dojelitowego jest 

produkowany w standardzie EnFit dla gwarancji bezpieczeństwa pacjentów. W związku powyższym 

łącznik jest zbędny gdyż w pakiecie 5 wymagacie Państwo zgłębnik do żywienia z łącznikem En-fit, 

który jest łącznikiem standardowym do żywienia dojelitowego. Wyłączenie w/w pozycji pozwoli na 

złożenie ofert innym firmom z wysokiej jakości sprzętem konkurencyjnym także pod względem 

ekonomicznym ze standardowym łącznikiem En-fit, gdyż obecny zapis na to nie zezwala. Reszta 

parametrów zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyłączy pozycję nr 3 z części nr 4 do osobnej części, wobec powyższego Zamawiający 

dokona modyfikacji SIWZ oraz załącznika nr 2 do SIWZ, które od dnia dzisiejszego dostępne będą na 

stronie Zamawiającego. Zmodyfikowany będzie również termin składania i otwarcia ofert.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 4, poz. 4) 

„Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 4 będzie wymagał Strzykawka do obsługi żywienia drogą 

przewodu pokarmowego o pojemności 60ml z końcówką typu ENFit oraz koreczkiem do 

zabezpieczenia strzykawki pakowanego razem ze strzykawką. Pozwoli to na zabezpieczenie 

strzykawki przed wylaniem leku/żywienia.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie będzie wymagał, ale dopuści oba rodzaje strzykawek, to znaczy zaopatrzone  

i niezaopatrzone w taki koreczek. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. kryterium oceny ofert – część 1 i 2) 

„Czy pod pojęciem „Port zabezpieczający przed przypadkowym wylaniem” Zamawiający ma na myśli 

samozasklepiającą się membranę zabezpieczającą przed przypadkowym wylaniem diety?” 

 

Odpowiedź:  

Tak 

 

 

 

 

 


