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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

ORAZ  

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sukcesywne płynów infuzyjnych i preparatów 

do żywienia 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące 

treści SIWZ oraz zmienia treść SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 pozycji 1-6 płynów w opakowaniach 

posiadających dwa niezależne, różnej wielkości porty zabezpieczone zatyczkami oznaczonymi strzałkami, 

jeden port przeznaczony do infuzji, drugi port przeznaczony do iniekcji, co zmniejsza ryzyko pomyłki? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 pozycji 5 płynu wieloelektrolitowego 

izotonicznego fizjologicznego zawierającego octany i cytryniany? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 pozycja 19 produktu leczniczego Geloplasma 

– roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% z mleczanami w opakowaniu worek 500ml? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 pozycja 22 oraz 23 preparatu Purisole SM 

roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne 

wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co 

Glicyna? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 pozycja 4 Preparatu do żywienia 

pozajelitowego, u którego w objętości preparatu zawartość aminokwasów wynosi 34 g? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 6 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą 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 (dotyczy zapisu §7 ust.1 pkt 4) 

projektu umowy)?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, w 

§7 ust.1 pkt 4, Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty polegającą na zamianie oferowanego przedmiotu umowy (…) na inny o 

właściwościach nie gorszych niż oferowane oraz w cenie nie wyższej niż oferowana. 

 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 projektu umowy poprzez zapis o 

ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 8 
Do §8 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych 

za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 

1% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy 

przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie 

świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali roku, liczona 

od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara w 

wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 
Do treści §8 ust.3 projektu 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." 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 
Do treści §8 ust.4 projektu 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." 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę produktów za opakowanie w pozycjach gdzie j.m jest szt. w 

odpowiednim przeliczeniu , zgodnie z SIWZ zaokrąglając ilości w górę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Wykonawca nie wskazał, których zadań i pozycji 

miałaby dotyczyć zmiana oraz jaką wielkość opakowań Wykonawca chce zaproponować. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż jednostkę miary stanowi sztuka tj. opakowanie o wielkości określonej w 

Formularzu cenowym w kolumnie „Opak.-poj.” 
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Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 4 poz. 3 i 4 opakowania 400 g w ilości odpowiednio 

12 i 4 op ?. Producent zmienił wielkość opakowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Ilość przedmiotu zamówienia 

określona w Formularzu cenowym w kolumnie „Ilość” pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 4 poz. 2 opakowania 400 g w ilości odpowiednio 12 

op ?. Producent zmienił wielkość opakowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. Ilość przedmiotu zamówienia 

określona w Formularzu cenowym w kolumnie „Ilość” pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie nr 14 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 2, trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego  do podawania  

centralnie,  zawierający aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju 

sojowego). Zawartość azotu 13,2 g i energia całkowita 2400 kcal, objętość 2000 ml. Stosunek energii 

pozabiałkowej do azotu 158 

W opisie złożonym przez Zamawiającego wymóg zwiększonej zawartości kwasów omega 3 jest niemożliwy 

do spełnienia, ponieważ na rynku polskim nie ma dostępnych takich produktów (maksymalna zawartość 

omega 3 w dostępnych preparatach na rynku wynosi 15%). Ze względu na to, jeśli Zamawiający potrzebuje 

zwiększonej zawartości tych kwasów i tak musi je dodać do posiadanego preparatu. Dlatego też chcielibyśmy 

zaproponować  preparat, który posiada emulsje tłuszczową o tych samych właściwościach co emulsje 3 lub 4 

składnikowe, jednak dodatkowo charakteryzuje się tym, iż jest emulsją immunoneutralną, co stanowi 

niewątpliwą zaletę takiej emulsji 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 15 
- W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 

Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 4, trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego  do podawania 

obwodowo lub centralnie , zawierający aminokwasy,  glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% 

oleju sojowego). Zawartość azotu 6 g i energia całkowita 1050 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii 

pozabiałkowej do azotu 150 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji  1,2,3,4,6,7,8,14,15,16,24 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w 

opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w 

systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku 

butelek 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1  poz. 5  nowoczesnego płynu 

wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worek Viaflo? 

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph 

oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed 
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ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa 

kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 18 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 w pozycji  17 preparatu Mannitol 15%, który  ulega 

krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie 

wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt 

pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy 

dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku wydzielenia pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 20 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy i w zakresie § 8 ust. 1, 2:  

1. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto. 

2. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pootrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 21 
W związku z wprowadzoną przez producenta zmianą gramatury opakowania jednostkowego z 450g na 400 g   

dla produktu Bebilon Pepti 2 DHA poz.2 proszę o wskazanie sposobu przeliczenia lub podanie ilości 

opakowań wymaganych przez Zamawiającego dla produktu o nowej gramaturze 400 g. Dotychczasowe  były 

dostępne opakowania  450g. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 4 w pozycji 2 przedmiot zamówienia w opakowaniu o gramaturze 400g. 

Ilość przedmiotu zamówienia określona w Formularzu cenowym w kolumnie „Ilość” pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca  

w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględnia rozwiązania o parametrach dopuszczonych w 

drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach 

wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki do SIWZ.  

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w 

SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Płońsku 

lek. Paweł Obermeyer 


