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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

im. sierżanta Grzegorza Załogi 

w KATOWICACH 

Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10 

tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300 

 

 
Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181  KRS:0000011889   www.zozmsw.katowice.pl, email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl SP ZOZ  MSWiA w 
Katowicach:  40-052 Katowice  ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200 

 

L.Dz. Kw.  3717/18 

 

21.06.2018 

 

W y k o n a w c y    

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

na  dostawę produktów leczniczych do żywienia 

pozajelitowego  

dla  SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

 

nr sprawy  14/18 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” 

z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, 

przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

 

Lp. Pytanie Odpowiedzi 

1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 worka 3- 

komorowego zawierający aminokwasy,glukozę oraz emulsję tłuszczowa 

wieloskładnikową  wzbogaconą o olej rybi z elektrolotami lub bez, w zależności od 

zapotrzebowania  do żywienia centralnego o pojemności około 1500 ml w 

opakowaniu po 4 worki  z możliwością przeliczenia ilości? 

Dopuszcza ,nie wymaga 

2.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 worek 3- komorowy 

zawierający aminokwasy,glukozę oraz emulsję tłuszczowa wieloskładnikową  

wzbogaconą o olej rybi do żywienia drogą wkucia obwodowego o pojemnosci 

około 1900 ml w opakowaniu po 4 worki  z możliwością przeliczenia ilości? 

Dopuszcza ,nie wymaga 

3.  

Do §3 ust.2 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu na załatwienie 

reklamacji jakościowej i ilościowej do 48 godzin, a w przypadkach nagłych "cito" 

do 24 godzin.  

Nie wyrażam zgody 

4.  

Do §4 ust.6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy części zapisu 

niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę prawa do 

wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.  

Nie wyrażam zgody 

5.  

Do §5 ust.1 pkt 2) wzoru 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 2% wartości 

niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego? 

Nie wyrażam zgody 
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Lp. Pytanie Odpowiedzi 

6.  

Dotyczy pakietu nr 4. 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie 

wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w 

pakiecie nr 4, w pozycji  nr 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, 

system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, zawierający 

aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową składającą się z 15% nasyconych 

kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 20% 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, Multimel N7-1000E  1500 ml? 

Zgodnie z SIWZ 

7.  

2. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie 

wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w 

pakiecie nr 4, w pozycji  nr 4 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, 

system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, do  podaży 

obwodowej, zawierający aminokwasy, glukozę, emulsję tłuszczową składającą się 

z 15%  nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów 

tłuszczowych, 20% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, Multimel N4-550 

E 2000 ml? 

Zgodnie z SIWZ 

 

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

I OTWARCIA OFERT 

który otrzymuje brzmienie: 

12.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE 

Dział Zamówień Publicznych 

do dnia 26 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 

12.2. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2018r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zamawiającego, tj.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

Dział Zamówień Publicznych  

ul. Kilińskiego 42,  40-052  KATOWICE  

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia 

o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 574022-N-2018; zamieszczonego w dniu   21.06.2018r.  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.                                                   
     

      Z poważaniem: 

        

      

 
  


