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Znak: AE/ZP-27-23/17          Tarnów, 2017-05-11  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, 

preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów 

infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do 

oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i 

antyseptyków błon śluzowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.  

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:  

 

1.   Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2 i poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z 

Pakietu Nr 13 – Leki, pozycji 2 i 3: Eqtifibatide r-r do infuzji, do osobnego pakietu? 

2.   Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w 

przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena 

innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod 

względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

3.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 

powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. 

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i 

odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? 

4.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie ? 

5.   Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się 

jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 

6.   Dotyczy Pakietu Nr  2  poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do 

oddzielnego nowego pakietu pozycji  6 z pakietu nr 2   jednocześnie ustalając wysokość 

wadium dla nowo utworzonego pakietu? 

7.   Dotyczy Pakietu Nr  20 -  Proszę Zamawiającego o określenie jakie ilości produktów należy 

wycenić w pakiecie nr 20. 

8.   Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 4 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 22 

poz. 4 w opakowaniu po 10 sztuk? 

9.   Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 22 

poz. 5 w opakowaniu po 10 sztuk? 

10. Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 22 

poz. 6 w opakowaniu po 10 sztuk? 

11. Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 22 

poz. 12 w opakowaniu po 10 sztuk? 

12. Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 22 

poz. 18 neostygminy amp ze względu na brak u dostawcy? 

13. Dotyczy Pakietu Nr  22 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 22 poz. 21 

wycenę 26 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem 
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rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 

(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna 

dla Zamawiającego? 

14. Dotyczy Pakietu Nr  29 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 29 

poz.5 w opakowaniu po 200ml? Jeżeli tak to jaką ilość należy wycenić? 

15. Dotyczy Pakietu Nr  29 poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 29 

poz. 13 hydroxyzyna  amp ze względu na brak u dostawcy? 

16. Dotyczy Pakietu Nr  29 poz. 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 29 

poz. 18 ornithina   amp ze względu na brak u dostawcy? 

17. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 12, poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z 

pakietu 30 poz. 12,13  cefadroxil zaw. ze względu na brak u dostawcy? 

18. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 67 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 30 

poz. 67 macrogol*48 sztuk w ilości 13 opakowań? 

19. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 67 - Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 30 poz. 67 był 

preparat Makrogol 74 g x 4 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest 

rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) 

w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 

zamawiającego? 

20. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 67 - Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 30 poz. 67 był 

preparat Makrogol (74 g x 4) saszetek, (PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym 

zgodnym z SIWZ? 

21. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 39 - Czy Zamawiający  w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 30 - Leki, 

preparaty do żywienia pozajelitowego i dietetyczne środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia medycznego * - niepotrzebne skreślić, w pozycji 39 dotyczącej „Lactobacillus 

rhamnosus, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania 

zawiesiny doustnej (rejestracja - produkt leczniczy), saszetki” dopuszcza możliwość 

zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 

(20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta 

Novascon Pharmaceuticals?  

22. Dotyczy Pakietu Nr  30 poz. 74 - Czy Zamawiający  w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 30 - Leki, 

preparaty do żywienia pozajelitowego i dietetyczne środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia medycznego * - niepotrzebne skreślić, w pozycji 74 dotyczącej „Saccharomyces 

boulardii 250mg x 20 kaps. (lub x 10 kaps. z odpowiednim przeliczeniem) (wymagana 

rejestracja jako produkt leczniczy)” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie 

handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals?  

23. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 39 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 

zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr. będącego dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej 

przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus 

GG ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie szczepu potwierdzono w kilkuset opublikowanych 

badaniach klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, 

konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią 

ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana 

w niewielkiej objętości płynów i podawana w formie doustnej zawiesiny.  

24. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 74 - Prosimy o dopuszczenie zamiennika w postaci preparatu 

probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym 

specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci kapsułek z takim samym 

stężeniem probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii (250 mg) jak podano w SIWZ.  
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25. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 91 - Czy Zamawiający w pak.30 poz.91 dopuszcza zaoferowanie 

worka dwukomorowy do żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, 

elektrolity, o zawartości azotu 4,6 g, energia całkowita 410kacl, osmolarność 845 mOsm/l, o 

pojemności 1000ml? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 92 - Czy Zamawiający w pak.30 poz.92 dopuszcza zaoferowanie 

trójkomorowego, zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierający: aminokwasy, 

glukozę, emulsję tłuszczową, do podaży drogą żyły centralnej,  zawierający 6,6 g azotu, o 

pojemności 1000 ml ? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zwracamy się z prośbą o 

wydzielenie z pak.30 poz.91,92 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli 

za złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 

27. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 23 - Czy Zamawiający w pak.22 poz.23 dopuszcza zaoferowania 

koncentratu organicznych pierwiastków śladowych „Nutryelt” o składzie molowym(µmol/10 

ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0;  Se 0,9;  Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18 ? W przypadku 

pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.23 do 

odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie konkurencyjnej oferty i 

uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego. 

28. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 1 

poz. Nr 1 Nadroparinum calcium 2850 jm/0,3 ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi na 

pytanie – czy ze względów ekonomicznych w Pakiecie nr 1 poz. Nr 1 Zamawiający wyrazi 

zgodę na zamianę 180 opakowaqń Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp. Strz., na postać 

wielodawkową Nadroparine Calcium czyli Fraxiparine Multi Inj 9500jm/ml x 10f a 5ml                

(w ilości 11 opakowań) + strzykawka KD-JectIII 1ml + igła 25G x 100 ( w ilości 11 opakowań) 

+ mini spike V x 1 szt ( w ilości 110 szt)? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 19 – Produkcja substancji recepturowej – Hydrargyrum 

aminochloratum (Hydrargyrum praeciptatum album), została zakończona na terenie RP. Czy 

Zamawiający wydzieli ww. pozycję, czy nie należy jej wycenić i umieścić odpowiednią 

adnotację pod pakietem? 

30. Dotyczy pakietu Nr 24 poz. 1 - Dotyczy pakietu nr 24 poz. 1 -„Immunoglobulinum humanum 

3 g x 1 butelka roztwór lub proszek do sporządzania roztworu do infuzji w ilości  21 butelek lub 

Immunoglobulinum humanum 2,5g x 1 butelka roztwór lub proszek do sporządzania roztworu 

do infuzji w ilości  25 butelek. Podukt leczniczy tego samego producenta co produkt leczniczy   

z poz. 2” W związku z niedostępnością produktu w postaci proszku w gramaturze 3g, czy 

zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie tej pozycji na butelki 6g? 

31. Dotyczy pakietu Nr 36 poz. 11 - W związku z tym, że na rynku dostępne są różne rodzaje 

płynów wieloelektrolitowych (pakiet nr 36 pozycja 11), które różnią się pomiędzy sobą między 

innymi zawartością jonów i osmolarnością, czy Zamawiający ma na myśli płyn 

wieloelektrolitowy, który spełnia wymagania Polskich Wytycznych Okołooperacyjnego 

Leczenia Płynami, przedstawionych w dniu 24 października 2015 roku podczas I Konferencji 

Edukacyjnej " Płynoterapia w praktyce na podstawie przypadków klinicznych A.D.2015", 

opracowanych w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które mówią: 

     "Planując płynoterapię w okresie okołooperacyjnym należy przy tym pamiętać o regule 5 x R: 

Resuscitation, Routine maintanance, Replacement, Reassessment. [Resuscitation - 

Resuscytacja: stosować zbilansowane roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie 

wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości  w osoczu (zawartość jonu chloru < 110 

mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280 - 295 mosm/l] przez 15 min." ? 
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     Dodatkowo czy Zamawiający ma na myśli płyn wieloelektrolitowy o zawartości jonów chloru 

zbliżonej do poziomu jonów chloru w osoczu (95 - 105 mmol/l ¹) nie przekraczającej 110 

mmol/l, w związku z tym, iż wzrost poziomu jonów chloru w osoczu powyżej 125 mmol/l 

wiąże się: 

 -ze zwiększeniem ryzyka śmierci pacjentów, 

 -ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia dysfunkcji nerek, 

 -z wydłużeniem czasu leczenia szpitalnego? 

32.  Dotyczy pakietu Nr 36 poz. 11 - Czy Zamawiający w pakiecie 36 pozycji 11 ma na myśli 

płyn pozbawiony jonów mleczanowych? Preparatów zawierających mleczany nie można 

podawać w przypadkach zaburzonego metabolizmu mleczanów,  u pacjentów  z kwasicą 

mleczanową. 

33. Dotyczy pakietu Nr 36 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 36 pozycji 10 

opakowanie wykonane z polipropylenu typu KabiClear.  

34. Dotyczy pakietu Nr 37 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 37 

pozycji nr 2 mając na uwadze że na rynku pojawił się płyn pediatryczny o nazwie handlowej 

Benelyte dostępny również w objętości 250 ml. Nadmieniamy, że jest to płyn spełniający 

wytyczne Europejskiego Konsensusu Okołooperacyjnej Terapii Płynowej u Dzieci? Wg 

Konsensusu płyn powinien zawierać glukozę w stężeniu 1-2,5%, powinien odzwierciedlać 

skład osocza oraz powinien posiadać fizjologiczną osmolarność. Takim płynem jest właśnie 

Benelyte. Ponadto oferowany płyn posiada rejestrację od 1 dnia życia dziecka. 

35. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 28 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na usunięcie zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowna w wysokości 

1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie” bądź zmniejszenie wysokości 

kary? 

36. Dotyczy pakietu Nr 26 poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji 

do odrębnego Pakietu. 

37. Dotyczy pakietu Nr 26 poz. 1, poz. 2 – Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1i 2 nie określił 

substancji czynnych. Prosimy o potwierdzenie, że  oferowane preparaty mają być oparte na 

poliheksanidynie i betainie. 

38. Dotyczy pakietu Nr 26 poz. 1 – Zamawiający w poz. 1 nie określił terminu przydatności 

preparatu po otwarciu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że oferowany 

produkt może być używany aż 8 tygodni po otwarciu.  

39. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 ust. b) SIWZ - Prosimy o zmianę 

zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej 

partii towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii 

towaru. 

40. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 20 SIWZ - Do treści punktu 20 

ogólnych warunków umowy (rozdz. XV SIWZ) prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

41. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 20 SIWZ - Prosimy o wykreślenie 

zapisu dotyczącego naliczenia kary  przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za 

niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, gdyż wcześniejsze zapisy ogólnych warunków 

umowy przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia 

różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u 

innego wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę.  



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

42. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 21 poprzez zapis o ewentualnej 

karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ 

części przedmiotu umowy? 

43. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy - Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w 

jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 

zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z 

art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków 

zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z Pkt 25. ogólnych warunków 

umowy (Rozdz. XV SIWZ). Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w 

umowie? 

44. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 32 ppkt c) i ppkt h) SIWZ - Czy w 

przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 

rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę? 

45. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 SIWZ - Czy w celu miarkowania 

kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej w zakresie 

zapisów pkt. 19:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

 a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii 

towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, a nie 

dostarczonej partii towaru , jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki 

Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,  

b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w 

przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie 

jakości jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i 

asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości; 

c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy 

dzień zwłoki -  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy, w 

przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

46. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 13-15 SIWZ – Czy Zamawiający 

dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę 

ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 

obowiązująca w chwili umowy stawka podatku VAT? 

47. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 1 SIWZ – Czy Zamawiający w 

punkcie 1 wydłuży możliwy czas dostaw np. do godziny 14.00? Taki zapis wymaga 

indywidualnej dostawy z uwzględnieniem bardzo krótkiego czasu przyjmowania leków w  

aptece, co utrudnia płynną organizację pozostałych dostaw w danym dniu. 

48. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 2 SIWZ - Czy Zamawiający wykreśli 

zapis pkt. 2, względnie dopisze, że wydruk dostarczany będzie tylko na żądanie 

Zamawiającego? Zakłada się, że dostawy wykonywane są zgodnie z Dobrą Praktyką 

Dystrybucyjną (vide XV.8), bez konieczności weryfikacji  warunków przy każdej dostawie.  
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49. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 a – 19 c SIWZ - Czy Zamawiający 

zmieni zapis pkt. 19.a-19.c w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 0,5% zastosuje 

stawkę max. 0,2%?  

50. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 20 SIWZ - Czy Zamawiający w pkt. 

XV.20 wykreśli zapisy po jednostronnej odmowie przyjęcia towaru niezgodnej pod względem 

ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości? Zapis o ‘odmowie przyjęcia towaru’ jest 

niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb 

wynikający w KC, to jest z udziałem Wykonawcy.  

51. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 20 SIWZ - Czy Zamawiający w pkt. 

XV.20 wykreśli zapis o kwotowej karze umownej 1000zł i wprowadzi w to miejsce wartość 

procentową, np. 0,2%?  

52. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 SIWZ - Czy Zamawiający zmieni 

zapis pkt. XV.21 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 

5%?  

53.  Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 24 SIWZ - Czy Zamawiający w par. 

XV.24 wpisze 14-dniowy termin płatności faktury? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem 

dane te powinny być podane w umowie już na etapie SIWZ. Ustawa PZP nie zna procedury 

uzgadniania kluczowych parametrów umowy pomiędzy stronami po wyborze wykonawcy.  

54. Dotyczy Pakietu Nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w Pakiecie nr 2 

pochodziły od jednego Producenta? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu nr 13 pozycji 2 i 3 (Eptifibatide 

roztwór do infuzji) do osobnego pakietu. 

Ad. 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż 

wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o 

wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie 

Wykonawcy. Zmawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca 

zamierza zaoferować inną wielkość opakowania. 

Ad. 3 
Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku 

zamiennego wycenienia: 

- zamiast tabletek – kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki, 

- zamiast tabletek powlekanych – kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki, 

- zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych) – tabletki powlekane, tabletki lub drażetki, 

- zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane, 

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek -

tabletki powlekane i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu 

chemicznego i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 4 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek i 

odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Ad. 5 
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których 

występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, pod warunkiem, 

że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 
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spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. Jednocześnie 

Zamawiający wymaga wyceny pozycji, dla których umieszczona jest adnotacja pod pakietem, 

a w przypadku wznowienia produkcji leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej 

w ofercie. 

  Ad. 6 

  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 6.  

  Ad. 7 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) pismem z dnia 25.04.2017r. wprowadził 

zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ: 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 1 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „9000”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 2 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „60„ 

- w Pakiecie Nr 20 poz. 3 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „950”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 4 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „1200 ”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 5 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „720”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 6 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „30”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 7 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „1250”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 8 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „50”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 9 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „60”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 10 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „500”  

- w Pakiecie Nr 20 poz. 11 w kolumnie „Ilość na okres 1 roku” dodając zapis o treści:  „30”  

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SIWZ w zakresie 

Pakietu Nr 20 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.04.2017r. 

Ad. 8 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 22 poz. 4  wycenę w opakowaniu po 10 sztuk 

w ilości 50 opakowań pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu 

chemicznego i dawki. 

Ad. 9 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 22 poz. 5 wycenę w opakowaniu po 10 sztuk 

z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, czyli 13 opakowań pod warunkiem spełnienia 

wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. 

Ad. 10 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 22 poz. 6 wycenę w opakowaniu po 10 sztuk  

z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, czyli  8 opakowań, pod warunkiem spełnienia 

wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. 

Ad. 11 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 22 poz. 12  wycenę w opakowaniu po 10 sztuk 

w ilości 6 opakowań, pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego 

i dawki. 

Ad. 12 

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 18 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o 

braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w 

cenie podanej w ofercie. 
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Ad. 13 

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 21 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Makrogol 

74 g x 48 saszetek. Preparat Makrogol 74 g jest przedmiotem osobnego postępowania. 

Ad. 14 

Zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 5 wyraża zgodę na wycenę preparatu Barii sulfas w 

opakowaniu 200 ml w ilości 400 butelek, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 15 

  Zamawiający w Pakiecie Nr 29 poz. 13 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem 

o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku 

w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 16 

Zamawiający w Pakiecie Nr 29 poz. 18 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o 

braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku 

spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku 

wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku 

w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 17 

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 12 i 13 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod 

pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod 

warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego 

leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W 

przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu 

wycenionego leku w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 18 

Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 67 nie wyraża zgody na wycenę macrogol * 48 sztuk 

w ilości 13 opakowań. Wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 19 - Ad. 20 

  Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 67 podtrzymuje zapis SIWZ. 

  Ad. 21 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 39 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferownia 

„Lactobacillus rhamnosus, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek 

do sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja - produkt leczniczy), saszetki”. 

  Ad. 22 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 74 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania 

„Saccharomyces boulardii 250mg x 20 kaps. (lub x 10 kaps. z odpowiednim przeliczeniem) 

(wymagana rejestracja jako produkt leczniczy)”. 

  Ad. 23 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 39 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu LactoDr. 

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.  

Wymagania zgodnie z SIWZ (rejestracja – produkt leczniczy). 
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  Ad. 24 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 74 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu EnteroDr.   

będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.  

Wymagania zgodnie z SIWZ (rejestracja – produkt leczniczy). 

  Ad. 25 
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 91 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie worka dwukomorowego do żywienia pozajelitowego opisanego w pytaniu.  

Ad. 26  
Zamawiający w Pakiecie Nr 30 poz. 92 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie trójkomorowego zestawu do całkowitego żywienia pozajelitowego opisanego w 

pytaniu. Ponadto  Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 30 

pozycji 91 i 92. 

  Ad. 27 
Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 23 podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na 

zaoferowanie koncentratu organicznych pierwiastków śladowych „Nutryelt” o składzie 

molowym (µmol/10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0;  Se 0,9;  Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 22 

pozycji 23. 

  Ad. 28 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji 1 (Nadroparinum 

calcicum 2850 j.m./0,3ml) do osobnego pakietu.  

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie: 

Nadroparinum calcicum 47500j.m.a.xa/5ml komplet.  W skład 1 kompletu wchodzą: 

Nadroparinum calcicum 47500j.m./5mlx10 fiol a' 5ml, strzykawki precyzyjne 1ml (typu 

insulinowa lub tuberkulinowa), kalibrowane co 0,01ml z igłą x 100 szt, sterylny przyrząd do 

pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający 

jałowość płynu minimum 24 godz. x 10 szt. w ilości 11 kompletów. 

  Ad. 29 

Zamawiający w Pakiecie Nr 34 poz. 19 wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o 

braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że 

brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdej substancji 

recepturowej spełniającej wymagania Zamawiającego, w tym również substancji recepturowej 

równoważnej. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zakupu wycenionej substancji recepturowej w cenie podanej w ofercie. 

Ad. 30 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 24 pozycji 1 (Immunoglobulinum humanum 3 g x 1 

butelka roztwór lub proszek do sporządzania roztworu do infuzji w ilości  21 butelek lub 

Immunoglobulinum humanum 2,5g x 1 butelka roztwór lub proszek do sporządzania roztworu 

do infuzji w ilości  25 butelek. Produkt leczniczy tego samego producenta co produkt leczniczy 

z poz.2.) podtrzymuje zapis SIWZ  i nie wyraża zgody na przeliczenie gramatury 3g na 

odpowiednią ilość butelek o gramaturze 6g. 

Ad. 31 

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 36 poz. 11 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 32 

Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 11 dopuszcza również płyn wieloelektrolitowy 

pozbawiony jonów mleczanowych. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 
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Ad. 33 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 36 poz. 10 zaoferowanie opakowania 

wykonanego z polipropylenu typu KabiClear pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 34 

  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 37 pozycji 2. 

Ad. 35 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne Warunki Umowy”. 

  Ad. 36 

  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 26 pozycji 2. 

Ad. 37 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 26 poz. 1 i 2 zaoferowanie preparatów 

opartych na  poliheksanidynie i betainie pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 38 

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 26 poz. 1 zaoferowanie preparatu, który może 

być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

  Ad. 39 - Ad. 42 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne Warunki Umowy”. 

   Ad. 43 

  Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.25 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w 

zależności od potrzeb Szpitala. Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie zmian 

będzie obejmowało przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaoferowanego 

asortymentu w danym zamówieniu czyli w pakiecie. W Formularzu Cenowym Zamawiający 

określił planowane ilości przedmiotu zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na 

specyfikację Szpitala Zamawiający nie jest w stanie przewiedzieć struktury wykorzystywanych 

produktów, ponieważ zapotrzebowanie na poszczególne pozycje produktów uzależnione jest od 

liczby pacjentów i zaoferowanego procesu leczenia. 

   Ad. 44 

   Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt. 32 ppkt c) i ppkt h). W 

przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości  dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej, Zamawiający nie wyraża 

zgody na sprzedaż w cenie zbliżonej do ceny rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kar przez Wykonawcę. 

   Ad. 45 i Ad. 46   

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne Warunki Umowy”. 

  Ad. 47 

  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy do     

  godziny 14:00. 

  Ad. 48 – Ad. 52 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne Warunki Umowy”. 
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Ad. 53 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 

XV SIWZ – „Ogólne Warunki Umowy”. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1 Formularza 

Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania terminu zapłaty nie krótszego niż 30 

dni od dnia wystawienia faktury. Zaoferowany przez Wykonawcę w pkt.IV.1 Formularza 

Ofertowego termin zapłaty, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, zostanie wpisany do 

zawartej z nim umowy.   

Ad. 54 

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby wszystkie dawki leku             

pochodziły od jednego producenta. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 

 


