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LAS-201/1-PN/50-2017       Rybnik, dnia 14.08.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy preparatów oraz wyrobów medycznych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego 
wraz z u życzeniem pomp 

(zamówienie nr LAS-201-PN/50-2017) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 19.07.2017 r., nr 2017/S 136-278659 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1:  „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu : czy w zadaniu nr 7, w pozycji nr 3, 
zamawiający ma na myśli worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył 
centralnych o objetości 1500ml, zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową 
LCT, 80% oliwy z oliwek, węglowodany, bez zawartości elektrolitów, zawartości azotu od 
12,5 do 13,5g i kaloryczności niebiałkowej 1200-1300, a kaloryczności całkowitej 1500-1600 
kcal ?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 3 pakietu nr 7 
zastępując opis „Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drog ą żył centralnych o 
obj ętości 1500ml, zawieraj ący roztwór aminokwasów, 20% emulsj ę tłuszczow ą LCT, 80% oliwy z 
oliwek, w ęglowodany, bez zawarto ści elektrolitów, zawarto ści azotu od 12,5 do 13,5g i 
kaloryczno ści niebiałkowej 1500-1600 kcal ” opisem „Worek trzykomorowy do żywienia 
pozajelitowego drog ą żył centralnych o obj ętości 1500ml, zawieraj ący roztwór aminokwasów, 
20% emulsj ę tłuszczow ą LCT, 80% oliwy z oliwek, w ęglowodany, bez zawarto ści elektrolitów, 
zawarto ści azotu od 12,5 do 13,5g i kaloryczno ści całkowitej 1500-1600 kcal ” . Niniejsz ą zmianę 
należy nanie ść w formularzu cenowym. 

 
Pytanie 2 : „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu : czy w zadaniu nr 7  , w pozycji nr 4, 

zamawiający ma na myśli worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył 
centralnych o objetości 1500ml, zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową 
LCT, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity, zawartości azotu od 12,5 do 13,5g 
i kaloryczności niebiałkowej 1200-1300 kcal, a kaloryczności całkowitej 1500-1600 kcal ?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 4 pakietu nr 7 
zastępując opis „ Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drog ą żył centralnych o 
objeto ści 1500ml, zawieraj ący roztwór aminokwasów, 20% emulsj ę tłuszczow ą LCT, 80% oliwy z 
oliwek, w ęglowodany  i elektrolity, zawarto ści azotu od 12,5 do 13,5g i kaloryczno ści niebiałkowej 
1500-1600 kcal”  opisem „Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drog ą żył centralnych 
o objeto ści 1500ml, zawieraj ący roztwór aminokwasów, 20% emulsj ę tłuszczow ą LCT, 80% oliwy 
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z oliwek, w ęglowodany i elektrolity, zawarto ści azotu od 12,5 do 13,5g i kaloryczno ści całkowitej  
1500-1600 kcal”.  Niniejsz ą zmianę należy nanie ść w formularzu cenowym.  
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 6 ma na mysli roztwór aminokwasów pediatrycznych 

o nazwie Aminoven Infant o stężeniu 10%, czy Vaminolat o stężeniu 6,5%?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 6 pakietu nr 5 
zastępując opis „Roztwór aminokwasów pediatrycznych 6%  o obj ętości 100ml” opisem „ Roztwór 
aminokwasów pediatrycznych 6,5%, o obj ętości 100ml ”. Niniejsz ą zmianę należy nanie ść w 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 4: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 

określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 
i §13 ust.2 ppkt c) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów 
w umowie?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów umowy - informuje, że § 13 projektu umowy 
wskazuje precyzyjnie zakres mo żliwych zmian, w tym co do warunków zmian oraz chara kteru i 
dopuszczalnej zmiany ilo ści przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 5: „Do treści §2 ust.6 wzoru 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.<<”  

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaproponowan ą zmianę treści umowy. 
 
Pytanie 6:  „Do §4 ust.1 wzoru umowy. Prosimy o sprecyzowanie zapisu, ponieważ pozostała treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projektu umowy nie wskazuje, że 
przedmiot zamówienia miałby być objęty depozytem.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść § 4 ust.1 zdanie drugie do nast ępującego brzmienia: 
„Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z zamówien iem, o którym mowa w § 2 ust. 1.” 
 
Pytanie 7: „Do §11 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedotrzymanie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia lub 
przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu użyczenia na zapis o każe w 
wymiarze 100 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący zmienia zapisy w zakresie wysoko ści kar do kwot 200 zł z tytułu 
niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu u życzenia oraz przekroczenia czasu przerwy 
w funkcjonowaniu przedmiotu u życzenia ponad 24 godziny. Pozostałe zapisy § 11 poz ostaj ą bez 
zmian. 
 
 
 
 
 

 Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.08.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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