Kraków, 10 stycznia 2017r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-1/16
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia "
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie 1.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1, 2:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w
wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w
dostawie z uwzględnieniem ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego
w terminie towaru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian, jednakże
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego
towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 5 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy,
jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Frebini Energy Drink dla
dzieci od 1 do 12 roku życia, o smaku bananowym lub truskawkowym - dieta wysokokaloryczna(1,5
kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT)
(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,7g/100ml)
o osmolarności 400 mosmol/l w butelce plastikowej 200ml?
Odpowiedź: Zamawiającym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycjach 4, 6, 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety spełniającej opis
przeznaczonej dla dzieci od 1 do 12 roku życia
w workach EasyBag pasujących do przyrządów Flocare?
Odpowiedź: Zamawiającym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 4.
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kompletna dieta do żywienia dojelitowego dla dzieci od 1 do 12 roku życia –
wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bogatoresztkowa zawierająca białko(z tauryną) mleka (3,8g/100ml),
tłuszcze (zawiera EPA i DHA z oleju rybiego, 19% MCT): olej rzepakowy, MCT, olej rybi (EPA, DHA)
(6,7g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, cukier trzcinowy) (18,7 g/100ml), błonnik(inulinaprebiotyk, celuloza, dekstryny pszenicy)(1,1g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l w opakowaniu
EasyBag o objętości 500ml pasujących do przyrządów Flocare?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 5.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego opis w
butelkach 200ml? Czy należy wtedy przeliczyć ilości butelek wg gramów i zaokrąglić do pełnych
opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 6.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety Diben Drink 200ml dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy, zawierająca białko
mleka(kazeina)(7,5g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, MCT, olej słonecznikowy, olej rybi EPA,DHA)
(7,0g/100ml), węglowodany (skrobia, maltodekstyna, fruktoza)(13,1g/100ml), błonnik(dekstryny
tapioki)(2,0g/100ml) o osmolarności 360 mosmol/l?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 7.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycjach 13 i 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety spełniającej opis,
w worku zamiast butelki szklanej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 8.
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety cząstkowej w proszku
Fresubin Protein Powder, będącą źródłem białka,
o neutralnym smaku w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i
zaokrągleniu do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 11,12,14,16 oraz pozycji
dopuszczonych w powyższych pytaniach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 10.
Czy Zamawiający w pakiecie 3 miał na myśli drink normobiałkowy o zawartości białka co najmniej
4g/100ml?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 11.
Dotyczy zadania nr 1 poz. 29 – Zgłębnik Pur Flocare CH 8-130cm
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w/w pozycji? Nie jest ona już produkowana.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym
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Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 1B do SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 i nadaje mu brzmienie jak
w załączniku do mniejszego pisma.
Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia

Załącznik:
 Załącznik nr 1B do SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO
9001:2008

