
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

                                                                                     

............................................................... 

...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-32/17                                 Tarnów, 2017-06-23 

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

mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych oraz gazu medycznego dla 

Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 – Czy Zamawiający dla wskazanego w poz. 2 Pakiet 1 

“Modyfikowane mleko początkowe dla zdrowych noworodków i niemowląt od urodzenia, 

całkowicie zaspakajające potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 4 miesiąca życia – sterylne, 

gotowe do spożycia, opakowanie 50-60 ml” wyrazi zgodę na wycenę odpowiadającego opisowi 

mleka modyfikowanego Bebilon Profutura 70 ml? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 -Czy Zamawiający pod pojęciem „ ustniki z filtrem” Zamawiający  

dopuszcza  „Jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem”? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 5 -Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci 

mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności 

kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w 

Charakterystyce Produktu Leczniczego, który Wykonawca winien dołączyć do oferty? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2 - Czy  Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do 

podawania  leku ( gazu) w pozycji nr 2 jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem, który w 

połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu 

dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym 

potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na 

potwierdzenie tego  Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi 

producenta lub oświadczenie producenta? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy  Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek (gaz) był 

nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i 

stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący oraz 

pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z 

ustnikiem,  zawór dozujący pochodziły od jednego producenta? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Czy  Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe 

(jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do podawania 

mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma 

dołączyć do oferty oświadczenie producenta? 

8. Dotyczy Rozdziału XV punktu 23 ust.b SIWZ - Ogólne warunki umowy - Do punktu 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. 

9.  Dotyczy Rozdziału XV, punkt 24 Ogólnych warunków umowy- 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 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu. 

10. Dotyczy Rozdziału XV, punkt 24 Ogólnych warunków umowy- Do punktu 24 Rozdz. XV 

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. Obecny zapis z tak wysoką dodatkową karą jest według naszej opinii 

nadużyciem ze strony Zamawiającego. 

11. Dotyczy Rozdziału XV, punkt 25 Ogólnych warunków umowy- Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 25 poprzez zapis o ewentualnej 

karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy? 

12. 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 29 ogólnych warunków umowy (Rozdz. XV 

SIWZ) Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

13. Dotyczy Rozdziału XV, pkt. 36 ppkt c) i ppkt h) Ogólnych warunków umowy- 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 stratą 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 (dotyczy zapisu Pkt 36 ppkt c) i ppkt h) Ogólnych warunków umowy - Rozdział 

XV SIWZ). 

 

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

Ad. 1  

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.2 mleka Bebilon Profutura 70 

ml w ilości 360 butelek/sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Ad. 2 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dopuszcza również zaoferowanie „jednorazowych zaworów 

wydechowych z ustnikiem” pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 3 
Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 5 poz. 1 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w 

treści SIWZ. 

Ad. 4  
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie 

jednorazowego zaworu wydechowego z ustnikiem, który w połączeniu z zaworem dozującym 

uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność 

systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i 

wirusowych zaworu dozującego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad. 5 
Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór 

dozujący lek (gaz) był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 6 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany zawór 

dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące 

z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta 

Ad. 7 

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane części 

jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do 

podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu. Pozostałe wymagania SIWZ bez 

zmian. 

Ad. 8 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt.23 ppkt.b) Rozdział XV – „Ogólne warunki 

umowy”.   

Ad. 9 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt.24 Rozdział XV – „Ogólne warunki 

umowy”.   

Ad. 10 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt.24 Rozdział XV – „Ogólne warunki 

umowy”.  

Ad. 11 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt.25 Rozdział XV – „Ogólne warunki 

umowy”.  

Ad. 12 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Rozdziału XV – „Ogólne warunki umowy”. 
Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.29 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 specyfikę 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. 13 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt.36 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.   

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


