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SPZOZ-ZP/4D/2021                Kępno, dnia  26.04.2022r. 
 

   Otrzymują:                                                                                   
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kepno 

 
 

Dotyczy: 
postępowania przetargowego  pn. „Dostawa PŁYNÓW  INFUZYJNYCH oraz MIESZANEK do ŻYWIENIA 
POZAJELITOWEGO dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie 
sprawy: SPZOZ-ZP/4D/2022. 
 

Działając na podstawie art.284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021r. ,1129 ze zm.) Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kępnie udziela 
odpowiedzi na pytanie zadane do treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania: 

PYTANIE  NR  1                                                                          
1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1-19 wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w opakowaniu 

stojącym z dwoma portami? Odpowiedź:   Tak - wymaga 
2. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 pozycji 1-19 zaoferować produkty lecznicze w opakowaniach, 

które posiadają jałowe porty potwierdzone zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Odpowiedź:   
Tak  - wymaga 

3. Czy w pakiecie 1 poz. 17, 31, 32 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 10 

szt.? Odpowiedź:  TAK 
4. Czy w pakiecie 1 poz. 20, 21 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 10 szt.? 

Odpowiedź:  TAK 
5. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojemności produktu opisanego w pakiecie 1 poz. 34 (250 ml czy 

500 ml)? Odpowiedź:  W pakiecie nr 1 poz. 34 Zamawiający prosi o zaoferowanie produktu o pojemności 
250ml. 

6. Czy w pakiecie 2 poz. 1-4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 4 szt.? 
Odpowiedź:   TAK. 
 

PYTANIE  NR 2 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

        1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

             a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5%  

                 wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty/a dzień zwłoki/ godzinę 

                 zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia 

             b. za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za  

                  które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto 

                  określonej w § 4 ust. 1. 

             c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w 

                 wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. 
d. Z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru – w 
wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru  Odpowiedź:   TAK – zamawiający dokonał 
zmian zapisów w umowie. 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki 
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

       Odpowiedź:   TAK – zamawiający dokonał zmian zapisów w umowie. 
3.     Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, 
duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 
elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów 

poczty e-mail Wykonawcy?  Odpowiedź:   TAK – zamawiający dokonał zmian zapisów w umowie. 
4.   Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 

wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu 

uregulowania przez niego płatności? Odpowiedź:   zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ. 
5.  W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji. : Odpowiedź:   TAK – zamawiający dokonał zmian zapisów w umowie. 
 

PYTANIE  NR 3 
1. Do §2 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o informację 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 podtrzymuje zapis zawarty w SWZ. 
2. Do §5 ust. 5 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może 

skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 

552 Kodeksu Cywilnego uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku, gdy Kupujący 

dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z 

istotnych postanowień umowy odpowiednich postanowień §5 ust. 5. Odpowiedź:   zamawiający 

podtrzymuje zapis zawarty w SWZ. 

3. Do §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za 
opóźnienie w realizacji zamówienia do wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za 
każdy dzień zwłoki w przypadku dostaw w trybie zwykłym oraz 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii 

zamówienia za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw w trybie pilnym?   Odpowiedź: zgodnie z 
odpowiedzią, której   zamawiający udzielił  w pytaniu nr 2 niniejszego pisma. 

4. Do §7 ust. 1 lit. b), c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary 
umownej za odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości brutto 

NIEZREALIZOWANEJ części umowy? Odpowiedź:   zgodnie z odpowiedzią, której   zamawiający 
udzielił  w pytaniu nr 2 niniejszego pisma. 

5. Do §7 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za 
opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji do wysokości 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy 

dzień zwłoki? Odpowiedź:   zgodnie z odpowiedzią, której   zamawiający udzielił  w pytaniu nr 2 
niniejszego pisma. 

6. Do §9 ust. 4 lit. a) wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów 
w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 
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zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze 
do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z 
powyższym prosimy o dopisanie do §9 ust. 4 lit. a) projektu umowy następującej treści: "Dostawy 
produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 

       Odpowiedź:   TAK – zamawiający dokonał zmian zapisów w umowie. 
 

PYTANIE  NR 4 
 Czy  w poz. nr 1 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 

pozajelitowego worek 3 komorowy o nazwie Omegaflex Special  poj, 1250 ml  o zawartości azotu 10 g, z 

elektrolitami, węglowodanami i emulsję tłuszczową MCT/LCT/Omega 3 ?  Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 2 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy o nazwie  Omegaflex Specjal poj, 1875 ml o zawartości  azotu 15 g, z 

elektrolitami, węglowodanami i emulsję tłuszczową MCT/LCT/Omega 3?  Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 3 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy do podaży drogą żył centralnych i obwodowych o nazwie  Lipoflex  Peri 
poj, 1250 ml , o zawartości azotu 5,7 g, z elektrolitami i węglowodanami, emulsję MCT, LCT?   

Odpowiedź:  zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 4 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy do podaży drogą żył centralnych i obwodowych o nazwie  Omegaflex 
peri poj, 1250 ml , o zawartości azotu 5,7 g, z elektrolitami, węglowodanami, emulsją MCT, LCT, omega 3 ?   

Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 5 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy o nazwie  Omegaflex  plus   poj, 1250 ml , o zawartości azotu 6,8 g, z 

węglowodanami, elektrolitami i emulsją MCT, LCT i omega 3 ? Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 6 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy o nazwie  Omegaflex plus  poj, 1875 ml , o zawartości azotu 10,2 g, z 

węglowodanami, elektrolitami i emulsją MCT, LCT, omega 3? Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

  Czy  w poz. nr 7 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego worek 3 komorowy do żywienia pozajelitowego worek 3 komorowy do podaży drogą żył 
centralnych i obwodowych o nazwie  Lipoflex Peri poj, 1875 ml , o zawartości azotu 8,6 g, z 

węglowodanami, elektrolitami i emulsją MCT, LCT? Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 Czy  w poz. nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do żywienia 
pozajelitowego –20% emulsja tłuszczowa najnowszej generacji Lipidem 20% 100 ml, zawierający : 

MCT/LCT+Omega 3 (50%:40%:10%)  ? Odpowiedź:  zgodnie z SWZ 

 
 
Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 
Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z 
uwzględnieniem powyższego. 
  
      Podpisano:        Dyrektor  SPZOZ w Kępnie 
                      /-/ Beata  Andrzejewska 


