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                                        Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 

                                                                                ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E 
                                                          87-400 Golub-Dobrzyń 

                                                                                       

        

 

                                                                                                                       NIP:  878-16-89-844            Regon:  871552334 

Centrala - tel. 56 683 22 91 do 93        Sekretariat - tel./fax - 56 683 2205           e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl 

 
Znak sprawy: DTZ.382.1.2023 

Golub-Dobrzyń, dnia 03.02.2023 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia 
pozajelitowego i dojelitowego i innych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu”. Ogłoszenie 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00065784/01 z dnia 28 stycznia 2023 r., stronie 
internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 

 
PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 2, poz. 6) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w pakiecie 2 pozycja 6 w opakowaniu 
zbiorczym pakowanym po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 2, poz. 8) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 8 produktu leczniczego Mannitol 20% w 
opakowaniu szklanym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 2, poz. 10, 11, 12) 
Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 10,11 i 12 ma na myśli płyn Benelyte? 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli płyn Benelyte. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2, poz. 10) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w pakiecie 2 pozycja 10 w opakowaniu 
zbiorczym po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 2, poz. 11) 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych w opakowaniu 
zbiorczym pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
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Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 2, poz. 12) 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu 
zbiorczym pakowanym po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 2, poz. 13) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 13 produktu leczniczego Geloplasma – 
roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 2, poz. 14) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów leczniczych 2 pozycja 14 w opakowaniu stojącym z 
dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi 
przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej – co redukuje ryzyko pomyłki i wyboru 
niewłaściwego portu – które dodatkowo są jałowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga opakowania typu worek. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 2, poz. 15) 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 15 wymaga worka z 1 czy 2 portami?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1) 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 1 miał na myśli preparat o zawartość tłuszczy 3,4g/100ml oraz zawartość 
węglowodanów 13,8g/100ml, reszta parametrów bez zmian?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2, 3) 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2 i 3 miał na myśli preparat o osmolarności 300 mOsm/l?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 3, poz. 6) 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety w płynie kompletna pod 
względem odżywczym, wysokoenergetyczna (2kcal/ml)bez błonnika, glutamina 0,74 do podaży doustnej 
.Osmolarność 590mOsm/l.Białko 10 g (20% en)). Zawartość w 100ml tłuszcze 7,8g, węglowodany 22,5 g 
Opakowanie butelka 200ml z odpowiednim przeliczeniu ilości. Smaki: waniliowy, owoce leśne do wyboru?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7) 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 7 wyrazi zgodę na dietę w płynie kompletna pod względem odżywczym, 
wysokoenergetyczna (1,5kcal/ml )7,5 g/100ml białka),z niskim indeksem glikemicznym,do podaży doustnej dla 
pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem kalorycznym z  zaburzeniami metabolizmu glukozy. Zawartość w 
100ml węglowodany 13,1g (35%en),tłuszcz 7,0g,błonnik 2,0g Osmolarność 350-360mOsm/l, opakowanie 
butelka 200ml, z odpowiednim przeliczeniu ilości. Smaki: owoce leśne, pralina, morela-brzoskwoinia–do 
wyboru?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 3, poz. 7) 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 7 miał na myśli preparat o osmolarności 300 mOsm/l, reszta parametrów 
bez zmian?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 3, poz. 8) 
Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 8 wyrazi zgodę na dietę cząstkowa  w proszku do stosowania doustnego  
dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko. bez zawartości błonnika. Wzbogacona wapniem 
(60/100g )Zawartość sodu 550mg Kaloryczność 360kcal/100g.. Proszek nie zmienia smaku i zapachu potraw. 
Opakowanie puszka 300g po odpowiednim przeliczeniu gram?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 3, poz. 10) 
W pakiecie 3 pozycja 10 Prosimy o informację jakiej ilości pomp wymaga Zamawiający do użyczenia?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga użyczenia jednej pompy. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 4, poz. 3, 5) 
Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 3 i 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu 
zbiorczym pakowanym po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU 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. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – 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: 
Nie. 

 
Pytanie 19 
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, 
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. 1.01.2016 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Pytanie 20 (dot. § 3 ust. 5) 
Do §3 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z 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: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 21 (dot. § 3 ust. 8) 
Do §3 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisu §3 ust. 8 wzoru umowy w taki sposób, aby Zamawiający 
miał możliwość zwrotu części partii zamówionego towaru w terminie do 7 dni od dnia dostawy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 22 (dot. § 4 ust. 9, § 9 ust. 2 lit. b)) 
Do §4 ust. 9, §9 ust. 2 lit. b) 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 nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 23 (dot. § 5 ust. 7) 
Do §5 ust. 7 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 uprawniającego Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się 
zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie odpowiednich 
postanowień §5 ust. 7 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 24 (dot. § 9 ust. 6 lit. a)) 
Do §9 ust. 6 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §9 ust.6 lit. a) wzoru umowy poprzez 
usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 15% oraz zastąpienie go postanowieniem 
przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 10%, albowiem ww. postanowienie narusza 
zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 25 (dot. § 9 ust. 6 lit. b)) 
Do §9 ust.6 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu 
wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 50% w stosunku do wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy? Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w 
art. 48 ust. 1 zdanie wspólne in fine ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185). 
Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o 9 ust. 6 lit. b) wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i 
Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SWZ:  

 
1) część XII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2023. r. o godz. 12:30 

2) część XII ust. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2023 r. o godz. 13:00. 

3) część X ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną 
treść SWZ wraz z załącznikami. 
 
 

 
Prezes Zarządu 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
 

Michał Kamiński 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 

 


