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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/53/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na dostawę produktów leczniczych cz. IV – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe,  

płyny infuzyjne dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot. proj. umowy §2 ust.7 ppkt b 

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), 

Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 2  dot. proj. umowy §2 ust.7(8) 

Prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu."  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 3  dot. proj. umowy §3 ust.4 

Prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 4  dot. zad. 1 poz. 7 i 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w butelce szklanej? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 5  dot. zad. 1 poz. 11 

Czy Zamawiający miał na myśli objętość worka 1920-2000 ml?  

Odpowiedź: TAK 

 

* Pytanie nr 6  dot. zad. 1 poz. 14 

Czy Zamawiający miał na myśli worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego o objętości 1448-1500 ml? 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający ma na myśli worek o objętości 1448 ml. 

 

* Pytanie nr 7  dot. zad. 1 poz. 22 

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie 8%  r-ru aminokwasów typu hepa 500 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 8  dot. zad. 1 poz. 23 

Czy Zamawiający miał na myśli produkt w ampułkach zamiast fiolek?  

Odpowiedź: TAK 
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* Pytanie nr 9  dot. zad. 2 poz.5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej diety przeznaczonej dla pacjentów chorych 

krytycznie (pacjentów z reżimem płynowym) pod nazwą Fresubin 2 kcal HP? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 10  dot. zad. 2 poz.6 

Czy Zamawiający miał na myśli dietę specjalistyczną o objętości 1000 ml? 

Odpowiedź: TAK 

 

* Pytanie nr 11  dot. zad. 4 

Czy Zamawiający dopuści 4% roztwór żelatyny? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 12  dot. proj. umowy §3 ust.2 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów §3 ust.2. 

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w 

wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego za każdy dzień 

zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego 

przy czym zwłoka nie może trwać dłużej niż 2 dni. 

Po upływie wyżej określonego dwu dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego 

samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania 

wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

                                                                                            Z poważaniem 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


