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Numer sprawy 9/2016 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych  do żywienia na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. – 9/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 3 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji  nr 3 produkt o 

takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trójkomorowym, Multimel N7, 1000ml? Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 4 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji  nr 4 produkt o 

takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trójkomorowym, Multimel N6-900E, 2000ml? Odp. Zamawiający dopuszcza takie 

rozwiązanie. 

 

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 5 

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 

Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji  nr 5 produkt o 

takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku 

trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml? Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

 

Pytanie 4, dotyczy projektu umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

wysokości: 

0,2 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej 

przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej części dostawy 

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 

 

 

 


