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ZP/55-1/2019       Warszawa, dnia 02 grudnia 2019 r. 

 

Do wszystkich  
Wykonawców 

 

 
Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/55/2019. pn. „Sukcesywna dostawa preparatów  
do żywienia dojelitowego oraz sprzętu umożliwiającego podaż diet dla pacjentów przebywających  
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o.” 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie  

z art. 38 ust. 2  Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2019, 

poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

do pozycji 11  w części nr 1: Czy Zamawiający wydzieli z części 1 formularza asortymentowo-

cenowego pozycję nr 11 do oddzielnej części z zachowaniem pozostałych parametrów diety 

opisanej w SIWZ w tej pozycji ? Wydzielenie pozycji nr 11 z części 1 znacząco zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ważnych ofert większemu gronu 

Wykonawców i uzyskaniu korzystniejszej oferty cenowej 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji 11 z części 1 formularza . 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 6 ustęp 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  umowy i ustanowi karę 

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie  

z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

 

 

 

http://www.scol.warszawa.pl/


Pytanie nr 3 do części 1, pozycja 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison. Dieta standardowa w opakowaniu typu 

butelka Optri, o osmolarności 255 mOsmol/l. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu . 

 

 

Pytanie nr 4 do części 1, pozycja 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Multifibre. Dieta standardowa w opakowaniu 

typu worek. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

 

Pytanie nr 5 do  części 1, pozycja 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Protein Plus. Dieta  wysokokaloryczna 1,25 

kcal/ ml, bogatobiałkowa 6,3g/100ml, bezresztkowa o osmolarności 275 mOsmol/l,  w opakowaniu 

typu butelka Optri o objętości 1000 ml, z przeliczenie ilości opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

Pytanie nr 6 do  części 1, pozycja 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Diason, Dieta przeznaczona dla pacjentów chorych na 

cukrzycę, normokaloryczna 1,03 kcal/ml, o zawartości węglowodanów 11,3/100ml , w opakowaniu 

typu butelka Optri. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

Pytanie nr 7 do części 1, pozycja 5 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety Nutrison Energy. Dieta wysokokaloryczna, zawartość 

białka 6 g / 100 ml,  o osmolarności 360 mOsmol/l, w opakowaniu typu butelka Optri.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

Pytanie nr 8 do części 1, pozycja 6 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie diety Nutrison Energy. Dieta wysokoenergetyczna 

1,5kcal/ml, zawartość białka 6 g / 100 ml , o osmolarności 360 mOsmol/l, w opakowaniu typu 

butelka. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

Pytanie 9 do części 1, pozycja 7 

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie diety Nutrison Peptisorb, dieta peptydowa, zawierająca 

tłuszcze MCTo osmolarności 455mOsmol/l,  w opakowaniu typu butelka Optri. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 

 

Pytanie 10 do części 1, pozycja 8 

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie diety Nutrison Protison, Dieta , dedykowana pacjentom w 

ciężkim stanie, w stresie metabolicznym , o podwyższonej zawartości glutaminy. Zawartość białka 

7,5g/100ml  dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów. W opakowaniu typu worek. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z opisem w formularzu. 
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Pytanie 11 do części 1, pozycja 10 

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego Flocare. Zestaw do żywienia przez 

pompę Infinity do połaczenia z workiem lub butelką .  Zestaw ze złączem i portem medycznym 

ENFit™. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu  zgodnie z opisem w formularzu. 

 

 

Pytanie 12 do części 1, pozycja 12 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika Flocare 12CH, o długości 130 cm. Zgłębnik 

wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu.  

Zawiera  metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej 

wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie  kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy 

koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 

 

Pytanie 13 

Do. §2 ust.7 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na realizację reklamacji do 2 dni od daty 

otrzymania od zamawiającego zgłoszenia o wadzie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

Pytanie 14 

Do §6 ust.1 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 nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 15 

Ze względu na rozbieżności w zapisach umowy prosimy o wskazanie jakiego zapisu dotyczy kara z §6 

ust.2 projektu umowy, gdyż brak jest wskazanego przez zamawiającego §2 ust.8 umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonał zmiany zapisów umowy na następujący  „Wykonawca w razie nie 

dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7 zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto całej dostawy za każdą godzinę 

zwłoki”. 

Pytanie 16 

Jeśli kara wskazana w §6 ust.2 projektu umowy dotyczy opóźnienia w realizacji reklamacji to prosimy 

o obniżenie wymiaru kary  do 0,05% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu 

zamówienia podlegającego reklamacji za każdą godzinę opóźnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

http://www.scol.warszawa.pl/


Pytanie 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.3 poprzez zapis o 

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

przedmiotu  umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

Pytanie 18 

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?  
Odpowiedź: Na chwile obecną nie aktualizują się przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia 

niewypłacalnością i Zamawiający nie przewiduje ich wystąpienia. 

 
Pytanie nr 19: 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 
cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących 
postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy 
skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego 
postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego 
zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 
Zamawiającego, 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.).  
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia ze swojej strony zabezpieczeń wskazanych 
w pytaniu. 
 
Pytanie nr 20: 
Dotyczy pozycji 11  w części nr 1: Czy Zamawiający dopuści w części 1 formularza asortymentowo-

cenowego w pozycji nr 11 opakowanie 400g. z zachowaniem pozostałych parametrów diety opisanej 

w SIWZ w tej pozycji ? Dopuszczenie opakowania 400 g. w  pozycji nr 11 w części 1 znacząco zwiększy 

konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ważnych ofert większemu gronu Wykonawców 

i uzyskaniu korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
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Pytanie nr 21: Dotyczy części 1. Mając na uwadze art. 29.2 Ustawy PZP, mówiący o tym,  
że „przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję”, prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 i 8 do osobnego pakietu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 
 
ZARZĄD SCOL Sp. z o. o. 

 
 
 
 
 

 
Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 
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