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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DO – ZP/280 /2014                                                             Kraków, dnia 18 września 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego,
wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci

worków do żywienia pozajelitowego”
(ZP 36/2014) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytanie złożone przez uczestnika postępowania.

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści  w projekcie umowy § 2 pkt. 3 z :
Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy worków z mieszaniną do żywienia
pozajelitowego  w  ilości  określonej  w  ust.  1  nie  stanowi  podstawy  do  dochodzenia  przez
Wykonawcę  roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części  worków  ani  też  innych  roszczeń
finansowych z tego tytułu.             na:
„Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy worków z mieszaniną do żywienia
pozajelitowego  w  ilości  określonej  w  ust.  1  nie  stanowi  podstawy  do  dochodzenia  przez
Wykonawcę  roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części  worków  ani  też  innych  roszczeń
finansowych  z  tego  tytułu.”  jednakże   Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zamówienia
mieszanin za minimalną kwotę w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie. W przypadku braku
zamówień  lub  zamówienia  poniżej  ustalonej  kwoty  minimalnej,  Zamawiający  zapłaci
Przyjmującemu zamówienie kwotę 500,00 zł brutto.

Odpowiedź:
§ 2 ust. 3 projektu umowy -załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 10.09.2016 r. otrzymuje brzmienie:

„3.  Nie  zamówienie  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  worków  z  mieszaniną  do
żywienia pozajelitowego w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę  roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części  worków,  jednakże  Zamawiający
zobowiązany  jest  do  zamówienia  worków  z  mieszaniną   za  minimalną  kwotę  w  wysokości
400,00 zł brutto miesięcznie.”

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i staje
się wiążąca.
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