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Znak DZPiZ–380–36/2019 

 
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, 
iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „LEKÓW”. 

 
1. Wykonawca – Proszę o doprecyzowanie, czy w pakiecie nr 4, pozycja nr 2, Zamawiający oczekuje zaoferowanie 

worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podaży drogą żyły obwodowej i centralnej, objętości 1000-
1300ml o zawartości : aminokwasy 40 - 45g, azot 5,7 – 5,9g, węglowodany 80 – 90g, tłuszcz MCT/LCT  50:50 – 50 
- 55g, wartość energii całkowitej 955 - 965 kcal, wartość energii niebiałkowej 795 - 800kcal, elektrolity - sód, potas, 
magnez, wapń, cynk, chlorki, octany, fosforany o osmolarności 840 mOsm/l?. 
Odpowiedź – Tak. 

 
2. Wykonawca – Z uwagi na fakt, że podaż białka jest kluczowym aspektem związanym z bezpiecznym i skutecznym 

żywieniem pozajelitowym zgodnie z zaleceniami ESPN oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego  
i Dojelitowego i Metabolizmu, Zamawiający oczekuje, aby w pakiecie nr 4, pozycja nr 5, wyspecyfikowany worek do 
żywienia pozajelitowego objętości 600 – 650ml,  zawierał przynajmniej 5,6g aminokwasów w 100ml mieszaniny 
żywieniowej (po aktywacji worka do żywienia pozajelitowego)?. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 

 
3. Wykonawca – W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie. 

 
4. Wykonawca – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 2: 
2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
b. za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 

godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru, 

c. za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony  
w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru, 

d. w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu 
w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż określony w §3 ust. 2 
okres przydatności do użycia, każdorazowo  w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto niestarannie lub niezgodnie z umową wykonanej dostawy. 
Odpowiedź ad. a), b), c), d) – Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów projektu umowy w §7 ust 1 
pkt 2; o brzmieniu jak wyżej. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Staszów, dnia 19.09.2019 r. 

Zatwierdzam 
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


