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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 8/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 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 leczniczych (żywienie 

dojelitowe, płyny infuzyjne).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Czy Zamawiający w części 1 i 2 wymaga, aby zaoferowane produkty były w bezpiecznym 

opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym rozlaniem diety samozasklepiającą się 

membraną?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy Zamawiający w części 2 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Fresubin 1500 Complete  

w opakowaniu EasyBag 1500ml – dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml) 

bogatoresztkowa 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) 

(13,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza) o osmolarności 285 mosmol/l?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający – w części nr 2 poz. 5 – wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego produktu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki 

sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, 

czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę. W kwestii sposobu przeliczenia ilości opakowań 

należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 1-8, 11 dopuści płyny infuzyjne w opakowaniu stojącym  

z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami, oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami 

definiującymi przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej – co redukuje 

ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu, które w Charakterystyce Produktu Leczniczego mają 

zapisaną informację o jałowości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści płyny infuzyjne w proponowanych opakowaniach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy § 1 punkt 5, którego pakietu dotyczy użyczenie pomp?” 

 

Odpowiedź:  

Przedmiotowy zapis dotyczy części nr 1 zamówienia.  

 


