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DZPiZ- 01/42/2017 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Zakup               

i dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” cz. V 

(nr sprawy 42/2017). 
 

Działając na podstawie 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 

niniejszego postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 witamin rozpuszczalnych w wodzie 

(Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania 

mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik 

liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w 

wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny 

rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCI 0,0% . Proponowane przez nas preparaty, pomimo, że 

są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i 

tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. Preparat Vitslipid N Adult zawiera 

dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia  pozajelitowego przez 

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.  

Odpowiedź nr 1 : NIE, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego preparatu, zapisy SIWZ 

pozostawia bez zmian. 

 

 

Pytanie nr 2: dotyczy § 7ust. 2 oraz 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej 

wartość niezrealizowanej na czas dostawy częściowej?  

Odpowiedź nr 2: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu  

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  

     Elżbieta Makulska-Gertruda 

 

 

 

 
 
 

 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


