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Świętochłowice, 19.05.2020 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawy mleka i produktów dla niemowląt i dzieci, znak sprawy 
16/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.05.2020 r., nr 539341-N-2020 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1: „Dotyczy pak 2 poz. 12 - W związku z brakiem na rynku preparatu Milupa Cystilac 900g czy 
zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zastępczego Infatrini Powder 400 g w 
ilości 34 op?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, przez które rozumie preparaty o 
tym samym zastosowaniu, postaci oraz asortyment o identycznym przeznaczeniu i o parametrach 
- jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z jednoczesnym przeliczeniem za-
mawianych ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zama-
wiający informuje, że będzie dokonywał zakupów wg pełnych ilości opakowań. W przypadku za-
oferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formu-
larzu cenowym w kolumnach „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Ilość op. max” nanieść stosow-
nie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

   

Pytanie 2: „Dotyczy pak 2 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Nutrikid 
200 ml *1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości na 120 op. Producent ma ten produkt 
pakowany pojedyńczo.”  

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu z przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności 
ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zakupów wg pełnych ilości opakowań. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w formularzu cenowym w kolumnach „Ilość w opakowaniu” oraz „Ilość op. max” nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
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   Pytanie 3: „Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 
„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. 
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się 
aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 
postępowania?” 

Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że nie - powyższe nie stanowi wezwania do wyjaśnienia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 
cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących 
postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy 
skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego 
postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego 
zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) 
należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej 
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza 
korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że nie - powyższe nie stanowi wezwania do wyjaśnienia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie 5: „Do §12 wzoru umowy: W treści wzoru umowy, w §12 prosimy o dodanie po pkt 5 pkt 6 lit. 

a), b) oraz c) w brzmieniu: 
„6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 
a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 



 
 
 

Postępowanie na dostawy mleka i produktów dla niemowląt i dzieci; znak sprawy: 15/ZA/20 

3 
 

b) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od 
żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), 
które wpłyną na okoliczności realizacji umowy, 
c)  wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub 
części.” 

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie. 
 

Pytanie 6: „Dotyczy pozycji 7 pakietu 1 - Wskazane w poz. 7 pak. 1 mleko „ Nan HA2 400g „zgodnie z 
ofertą producenta dostępne jest wyłącznie w opakowaniu 800g. Prosimy o potwierdzenie jaką 
ilość Zamawiający wymaga do wyceny: 15 zgodnie z przeliczeniem opakowań , czy 30 
zgodnie z SIWZ.” 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym py-
taniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku 
w celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zakupów wg peł-
nych ilości opakowań. W powyższym przypadku będzie to 15 opakowań. W przypadku zaofero-
wania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu 
cenowym w kolumnach „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Ilość op. max” nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak z uwagi na wprowadzone przez 
Zamawiającego istotne zmiany ulega zmianie termin składania ofert, który ustalony 
zostaje do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym 
dniu o godzinie 10.30. 


