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Drezdenko, dnia 3 sierpnia 2021 roku 
 

Do   

wszystkich Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę diet przemysłowych dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/4/2021, 2021/BZP 00130825/01 z dnia 
2021.07.29 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany,  
tj.: 
 
Pytanie nr 1 
Do §6 ust. 4, 5 projektowanych postanowień umowy  
Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się 

przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."  

Odp. do pytania 1 
Zgodnie z §10 ust. 2 w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i Ustawy. 
 
Pytanie nr 2 
Do §9 ust. 2 lit. f), j) projektowanych postanowień 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? 

Odp. do pytania 2 
Nie wprowadza się proponowanej zmiany. 

 
Pytanie nr 3 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. 
zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do 
zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odp. do pytania 3 
Zamawiający wyjaśnia, że ww. przesłanki obecnie nie mają zastosowania. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 
wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane 
z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, 
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polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie 
odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej 
Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odp. do pytania 4 
Zamawiający nie będzie ustanawiał zabezpieczeń cywilnoprawnych do przyszłych umów.  
 
Pytanie nr 5 
Pakiet 10 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga mleka początkowego od urodzenia do 6 miesiąca życia, dla zdrowych dzieci, w butelce 
jednorazowej o objętości 90 ml, gotowe do użycia, preparat zawierający kwasy tłuszczowe LCPUFA, prebiotyki 
GOS/FOS w stosunku 9:1 w dawce 0,8 g/100 ml, postbiotyki w tym HMO 3'GL, kwasy tłuszczowe DHA 16,5 
mg/100 ml, AA 16,5 mg/100 ml, ALA 52,1 g/100ml, witaminy, składniki mineralne, nukleotydy 2,3 mg/100 ml, 
zawartość białka 1,3 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100 ml, osmolarność 320 mOsmol? 
Odp. do pytania 5 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 10 poz. 1. 
 
Pytanie nr 6 
Pakiet 2 poz. 21 i 22 
Czy Zamawiający dopuści preparat mlekozastępczy w opakowaniu 400g? W przypadku wyrażenia zgody prosimy 
o podanie ilości jaką należy wycenić. 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 poz.21 i 22 na preparat mlekozastępczy 
w opakowaniu 400g w ilości wskazanej w SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Pakiet 2 poz. 21 
Czy Zamawiający wymaga preparatu mlekozastępczego od urodzenia, źródłem białka jest hydrolizat serwatki 
o znacznym stopniu hydrolizy, zawierającego DHA, opatentowaną kompozycję SYNEO – połączenie unikalnych  
kompozycji oligosacharydów prebiotycznych scGOS/lcFOS oraz Bifidobacterium breve M-16V jedną z bakterii 
naturalnie występująca w jelitach niemowląt? 
Odp. do pytania 7 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 2 poz. 21. 
 
Pytanie nr 8 
Pakiet 2 poz. 22 
Czy Zamawiający wymaga preparatu mlekozastępczego od 6 miesiąca życia, źródłem białka jest hydrolizat serwatki 
o znacznym stopniu hydrolizy, zawierającego DHA, opatentowaną kompozycję SYNEO – połączenie unikalnych  
kompozycji oligosacharydów prebiotycznych scGOS/lcFOS oraz Bifidobacterium breve M-16V jedną z bakterii 
naturalnie występująca w jelitach niemowląt? 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie pakietu 2 poz. 22. 
 
Pytanie nr 9 
Pakiet 1 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1, pozycja nr 5 diety o osmolarności 345 mOsm/L, 
pozostałe parametry wymaganej diety zgodne z zapisem SWZ? 
Odp. do pytania 9 
Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie nr 10 
Pakiet 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 produktu leczniczego w opakowaniach 10 ml x 20 
sztuk z przeliczeniem ilości opakowań? 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wielkości opakowań handlowych. Wymaga się wyceny wg podanej 
jednostki miary. 
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Pytanie nr 11 
Pakiet 8 poz. 1-3, 5-8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycjach 1-3 i 5-8 produktów leczniczych 
w opakowaniach po 4 sztuki z przeliczeniem ilości opakowań? 
Odp. do pytania 11 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wielkości opakowań handlowych. Wymaga się wyceny wg podanej 
jednostki miary. 
 
Pytanie nr 12 
Pakiet 8 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycji 4 produktów leczniczych w opakowaniach 
po 6 sztuk z przeliczeniem ilości? 
Odp. do pytania 12 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wielkości opakowań handlowych. Wymaga się wyceny wg podanej 
jednostki miary. 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy § 3 ustęp 7 umowy 
Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, 
wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni? 
Odp. do pytania 13 
W trybie art. 286 ust.1 Ustawy wprowadza się zmianę w projektowanych warunkach umowy.  
Treść §3 ust. 7 po zmianie: „Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 5 dni od daty jej złożenia. Jeżeli 
rozpatrzenie reklamacji jakościowej będzie wymagało przeprowadzenia badań laboratoryjnych, Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, rozpatrzy reklamację do 14 dni od daty złożenia i przekaże 
Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych badań.” 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy §6 ust. 3 pkt c projektowanych postanowień umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość 
niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, 
naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone. 
Odp. do pytania 14 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. Kara umowna dotyczy naruszenia terminu udostępnienia 
pomp, czyli przekroczenia 10 dni od daty zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę okres obowiązywania umowy jest 
mało prawdopodobne, aby w okresie 10 dni od daty zawarcia Zamawiający zrealizował znaczną część umowy.  
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy §2 ust. 26 projektowanych postanowień umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór 
przesyłamy w załączeniu? (dot. §2 ust. 26) 

 
UMOWA UDOSTĘPNIENIA  

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy: 

…………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1.   

zwanym w dalszej części umowy Klientem 

a  

………………………….. 

 reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

zwanym w dalszej części Spółką  

§ 1. Przedmiot umowy 

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem). 

§ 2. Klauzula własności 

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie 

może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. 
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Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na 

rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§3. Używanie przedmiotu umowy 

1. Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez 

Spółkę instrukcjami obsługi.  

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu 

umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią 

integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby 

trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi. 

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient 

zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku 

naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub 

uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta 

zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy. 

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie. 

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy 

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby 

reprezentujące Klienta. 

§ 5. Serwis 

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich 

normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi 

Klient. 

§ 6. Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem 

poleconym. 

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, 

adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia 

na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne. 

3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, 

przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. 

Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, 

zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi. 

§ 7. Zakończenie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r. 

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze 

wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego 

używania. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd 

……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
Odp. do pytania 15 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. Projektowane warunki umowy zawierają zapisy dotyczące 
udostępnienia pomp, natomiast w sprawach nieuregulowanych zastosowanie na Kodeks Cywilny.  
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy projektowanych warunków umowy 
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? 
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Odp. do pytania 16 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.  
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy projektowanych warunków umowy.  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 6 ust 3 : 
  3 W przypadku uchybień określonych w: 

a) §2 ust.1 i ust.  2 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości  brutto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy; 

b) §3 ust.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto 
zareklamowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto zareklamowanej części dostawy. 

Odp. do pytania 17 
Zamawiający w §6 ust. 10 wskazał maksymalny poziom kar umownych.  
 

Pytanie nr 18 
Pakiet 1 poz.1  
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, zbilansowanego roztworu zawierającego 9 pierwiastków śladowych, charakteryzujący się zwiększoną 
zawartością cynku, zmniejszoną zawartością miedzi, w którym pierwiastki śladowe występują w postaci stabilnych 
soli organicznych - Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce w ilości 2500 sztuk ? 
Odp. do pytania 18 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 1 poz. 1 przedmiotem zamówienia nie są pierwiastki śladowe. 
Pierwiastki śladowe są przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu 5 poz. 1 – Zamawiający nie stawiał 
szczegółowych wymagań w ww. zakresie. 

 

Pytanie nr 19 
Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający oczekuje by oferowane pompy do pakietu 1 miały dołączoną skróconą instrukcję w języku polskim 
umocowaną fabrycznie na stałe na tyle pompy oraz oczekuje by waga zaoferowanej w postępowaniu pompy nie 
przekraczała 400g? Takie funkcjonalne umocowanie skróconej instrukcji warunkuje, że instrukcja będzie stale widoczna, 
trwała, czytelna oraz odporna na zanieczyszczenia w przebiegu użytkowania pompy np. podczas wymaganej dezynfekcji i 
czyszczenia sprzętu pod bieżącą wodą. Ponadto mała waga zwiększa komfort użytkowania przez personel medyczny w 
szczególności kiedy wymagana jest mobilność oraz praca pompy w różnych pozycjach w tym używanie bez stojaka. 
Odp. do pytania 19 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań., o których mowa w ww. pytaniu. 

Pytanie nr 20 
Pakiet nr 1, poz. 5 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 5 oczekuje diety z minimum 6 rodzajami błonnika (kombinacja włókien 
rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych)? W naturalnej diecie człowieka występuje wiele rodzajów błonnika i w świetle 
zaleceń WHO preferowane są diety z wieloma rodzajami błonnika. 
Odp. do pytania 20 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań., o których mowa w ww. pytaniu. 

Pytanie nr 21 
Pakiet nr 1, poz. 8, poz. 9 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 8 i 9 ma na myśli dietę opartą na 4 rodzajach białka? W dietach standardowych, 
które są stosowane u szerokiej grupy Pacjentów, ma to szczególne znaczenie. Każde z czterech białek ma inną wartość 
biologiczną BV oraz czas wchłaniania, co pozwala zaspokoić potrzeby różnych Pacjentów. Optymalnie dobrana ilość i 
różnorodność białek pozwala na stałą dostępność substratów do regeneracji uszkodzonych tkanek,  ograniczenie 
katabolizmu oraz szybkie rozpoczęcie procesów naprawczych. Zastosowanie diety opartej na wielu rodzajach białek jest 
poparte wytycznymi WHO z 2007 r dot. spożycia białek. 
Odp. do pytania 21 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań., o których mowa w ww. pytaniu. 
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Pytanie nr 22 
Pakiet nr 3, poz. 6 
Czy zamawiający w pakiecie 3 poz. 6, dopuści zestaw do przezskórnej gastrostomii (PEG), w rozmiarach CH10, CH14, 
Ch18? Rozmiar CH20 nie występuje w zgłębnikach PEG firmy Flocare, ponieważ im większa średnica zgłębnika, tym 
większa traumatyzacja tkanek Pacjenta i większe ryzyko powikłań związanych z założoną gastrostomią. 
Odp. do pytania 22 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 6 na zestaw do przezskórnej gastrostomii (PEG), 
w rozmiarach CH10, CH14, CH18. 
 
Pytanie nr 23 
Pakiet nr 3, poz. 8 
Czy zamawiający w pakiecie 3 poz. 8, ma na myśli łącznik do zestawu PEG w rozmiarze Ch14, i Ch18? Rozmiar CH20 
nie występuje jako zamienny łącznik do wyspecyfikowanego w poz. 6 zestawu PEG firmy Flocare. 
Odp. do pytania 23 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 8 na łącznik do zestawu przezskórnej gastrostomii 
(PEG), w rozmiarach CH14, CH18. 
 
 
W załączeniu – zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). 

 
 

 
 
Z poważaniem 

          
   PREZES ZARZĄDU 

 

Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania http://szpital-drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  dnia 3.08.2021 r. 


