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

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

Znak: AE/ZP-27-04/18                                     Tarnów, 2018-02-21 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, 

preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz gazów medycznych dla Specjalistycznego 

szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z 

póź.zm) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

następujący sposób: 

 

1/ w pkt.I  SIWZ zapis o treści: 

 „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-6, Pakietu Nr 7 poz. 1-244, 

Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 Wykonawca załączy wydruk wskazujący 

temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur 

podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia 

dostawy, 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający 

uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni 

towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r.  poz.381 z późn. zm.).” 

zmienia na zapis o treści: 

„Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-6, Pakietu Nr 7 poz. 1-47 i 49-

244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 Wykonawca załączy wydruk wskazujący 

temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur 

podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia 

dostawy, 

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający 

uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni 

towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r.  poz.381 z późn. zm.).” 

 

2/ w pkt.IV.1.1.3 1) SIWZ zapis o treści: 

 „1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – dotyczy Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, 

Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz 

Pakietu Nr 39 poz.1. 

      Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: 

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według 

Załącznika Nr 2 do SIWZ - Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV 

jednolitego dokumentu), 

b) posiada ważne zezwolenie, licencję (odpowiedni dokument): 

− zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej w Polsce, lub równoważne w przypadku prowadzenia hurtowni 
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farmaceutycznej w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i 

odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie, a w przypadku składania oferty na 

prekursory – odpowiednio wymaganą licencję, 

− zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów 

leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą w Polsce, lub równoważne gdy Wykonawca 

jest wytwórcą w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

− w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład celny lub konsygnacyjny – zezwolenie na 

prowadzenie składu celnego lub konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie  obrotu produktami leczniczymi 

dla Wykonawców prowadzących skład w Polsce lub równoważne w przypadku prowadzenia 

składu w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

       W Pakiecie Nr 7 poz.245-252, Pakiecie Nr 13, Pakiecie Nr 26, Pakiecie Nr 37 poz.2, 3, 6, 7, 8, 

10 i 11, Pakiecie Nr 38 poz.3 i 4 oraz Pakiecie Nr 39 poz. 2, 3, 4, 5 i 6 Zamawiający nie 

określa warunku w powyższym zakresie.”  

zmienia na zapis o treści: 
„1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – dotyczy Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-

12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 

oraz Pakietu Nr 39 poz.1. 

      Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: 

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według 

Załącznika Nr 2 do SIWZ - Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV 

jednolitego dokumentu), 

b) posiada ważne zezwolenie, licencję (odpowiedni dokument): 

− zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej w Polsce, lub równoważne w przypadku prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i 

odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie, a w przypadku składania oferty na 

prekursory – odpowiednio wymaganą licencję, 

− zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów 

leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą w Polsce, lub równoważne gdy Wykonawca 

jest wytwórcą w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

− w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład celny lub konsygnacyjny – zezwolenie na 

prowadzenie składu celnego lub konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie  obrotu produktami leczniczymi 

dla Wykonawców prowadzących skład w Polsce lub równoważne w przypadku prowadzenia 

składu w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

       W Pakiecie Nr 7 poz.48 i 245-252, Pakiecie Nr 13, Pakiecie Nr 26, Pakiecie Nr 37 poz.2, 3, 6, 

7, 8, 10 i 11, Pakiecie Nr 38 poz.3 i 4 oraz Pakiecie Nr 39 poz. 2, 3, 4, 5 i 6 Zamawiający nie 

określa warunku w powyższym zakresie.”  

 

3/ w pkt.IV.1.4.2  SIWZ zapis o treści: 

„1.4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów Wykonawca jest zobowiązany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 
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9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 do złożenia na wezwanie Zamawiającego 

dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów:  

  1.4.2.1 Zezwolenia, licencji (odpowiedni dokument) z uwzględnieniem warunków określonych 

przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.3.1 b) SIWZ.” 

zmienia na zapis o treści: 

„1.4.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów Wykonawca jest zobowiązany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 

4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów:  

  1.4.2.1 Zezwolenia, licencji (odpowiedni dokument) z uwzględnieniem warunków określonych 

przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.3.1 b) SIWZ.” 

 

4/ w pkt.IV.1.4.4.1 SIWZ zapis o treści: 

 „1.4.4.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  

Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. 

poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do 

SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 

„1.4.4.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-

36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. 

poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do 

SIWZ).” 

 

5/ w pkt.IV.1.4.4.3 SIWZ zapis o treści: 

 „1.4.4.3 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz Pakietu Nr 13 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. 

zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 

„1.4.4.3 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie 

Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 oraz Pakietu Nr 13 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. 

zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

 

6/ w pkt.IV.1.4.4.4 SIWZ zapis o treści: 

 „1.4.4.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz Pakietu Nr 

13 asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. 

w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz.1026 z 

póź.zm) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.4.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 oraz Pakietu 

Nr 13 asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 

2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., 

poz.1026 z póź.zm) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

 

7/ w pkt.IV.1.4.4.5 SIWZ zapis o treści: 

 „1.4.4.5 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 i Pakietu Nr 13 

asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
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609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 

1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.4.5 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 i Pakietu Nr 

13 asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 

1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29) (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

 

8/ w pkt.IV.1.4.4.6 SIWZ zapis o treści: 

„1.4.4.6 Oświadczenie Wykonawcy, że załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  

Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 asortymentu odbywać 

się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. zm.)(według 

Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.4.6 Oświadczenie Wykonawcy, że załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  

Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 asortymentu 

odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 

marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. 

zm.)(według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

 

9/ w pkt.IV.1.4.4.8 SIWZ zapis o treści: 

„1.4.4.8 Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu 

Nr 7 poz. 245-252, Pakietu Nr 13,  Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 wyrobów 

będą zgodne z  zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.4.8 Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu 

Nr 7 poz.48 i 245-252, Pakietu Nr 13,  Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 

wyrobów będą zgodne z  zaleceniami producenta (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 

 

10/ w pkt.IV.1.4.4.13 SIWZ zapis o treści: 

„1.4.4.13 Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia 

zaoferowanego w Pakiecie Nr 7 poz. 245-252, Pakiecie Nr 13, Pakiecie Nr 26, Pakiecie Nr 37 poz.7 oraz 

Pakiecie Nr 39 poz. 2, 4 i 5.” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.4.4.13 Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia 

zaoferowanego w Pakiecie Nr 7 poz.48 i 245-252, Pakiecie Nr 13, Pakiecie Nr 26, Pakiecie Nr 37 poz.7 

oraz Pakiecie Nr 39 poz. 2, 4 i 5.” 

 

11/ w pkt.XV.1.2 SIWZ zapis o treści: 

„.…Odmowa realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych w zakresie Pakietów Nr 1-6,  

Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 

5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 powinna zawierać uzasadnienie…..” 

zmienia na zapis o treści: 
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„.…Odmowa realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych w zakresie Pakietów Nr 1-6,  

Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36, Pakietu Nr 37 

poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 powinna zawierać uzasadnienie…..” 

 

12/ w pkt.XV.2 SIWZ zapis o treści: 

„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-6, Pakietu Nr 7 poz. 1-244, 

Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 Wykonawca załączy wydruk wskazujący 

temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur 

podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia 

dostawy, 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 

Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w 

odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 

2015r.  poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym mowa w pkt.28.” 

zmienia na zapis o treści: 
„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-6, Pakietu Nr 7 poz. 1-47 i 

49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 Wykonawca załączy wydruk 

wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu: 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur 

podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia 

dostawy, 

− w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 

Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w 

odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 

2015r.  poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym mowa w pkt.28.” 

 

13/ w pkt.XV.6 SIWZ zapis o treści: 

„6. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu 

Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania na 

terenie RP zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z 

póź.zm), odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie” 

zmienia na zapis o treści: 
„6. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, 

Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania 

na terenie RP zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 

z póź.zm), odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie” 

 

14/ w pkt.XV.8 SIWZ zapis o treści: 

„8. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 242-249, 

Pakietu Nr 13 oraz Pakietu Nr 16 asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 

149 z późn. zm.), odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 
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zmienia na zapis o treści: 
„8. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252, 

Pakietu Nr 13 oraz Pakietu Nr 16 asortyment warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 

149 z późn. zm.), odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 

 

15/ w pkt.XV.9 SIWZ zapis o treści: 

„9. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz Pakietu Nr 13 

asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w 

sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz.1026 z 

póź.zm).” 

zmienia na zapis o treści: 
„9. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 oraz Pakietu Nr 13 

asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w 

sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz.1026 z 

póź.zm).” 

 

16/ w pkt.XV.10 SIWZ zapis o treści: 

„10. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 i Pakietu Nr 13 

asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 

1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29).” 

zmienia na zapis o treści: 

„10. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 i Pakietu Nr 13 

asortyment spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 

1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE 

oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29).” 

 

17/ w pkt.XV.11 SIWZ zapis o treści: 

„11. Wykonawca oświadcza, że załadunek i transport zaoferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu 

Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36  asortymentu odbywać się 

będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w 

sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. zm).” 

zmienia na zapis o treści: 

„11. Wykonawca oświadcza, że załadunek i transport zaoferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu 

Nr 7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36  asortymentu odbywać 

się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. zm).” 

 

18/ w pkt.XV.13 SIWZ zapis o treści: 

„13. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu Nr 7 

poz. 245-252, Pakietu Nr 13, Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 wyrobów będą 

zgodne z  zaleceniami producenta.” 
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zmienia na zapis o treści: 
„13. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu Nr 7 

poz.48 i 245-252, Pakietu Nr 13, Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 wyrobów 

będą zgodne z  zaleceniami producenta.” 

 

19/ w pkt.XV.21 SIWZ zapis o treści: 

„21. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 

7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, 

Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - 

nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji 

właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z 

następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej leków będących przedmiotem 

zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w 

przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 

zmienia na zapis o treści: 

„21. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 

7 poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 

9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy 

- nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji 

właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z 

następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej leków będących przedmiotem 

zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w 

przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 

 

20/ w pkt.XV.23 SIWZ zapis o treści: 

„23. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 

oraz Pakietu Nr 13 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen 

wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji 

państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w 

przypadku obniżenia ceny urzędowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej 

ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 

zmienia na zapis o treści: 
„23. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-

252 oraz Pakietu Nr 13 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen 

wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji 

państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w 

przypadku obniżenia ceny urzędowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej 

ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 

 

21/ w pkt.II.1 Formularza Ofertowego zapis o treści: 

„1. Ceny brutto przedstawione w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów Nr 8-

12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz 

Pakietu Nr 39 poz.1  nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen 

wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji 

państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w 

przypadku obniżenia ceny urzędowej leków będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto 

ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej 

ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 
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zmienia na zapis o treści: 
„1. Ceny brutto przedstawione w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, 

Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, Pakietu Nr 38 

poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1  nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to 

zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów 

administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym 

zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej leków będących przedmiotem zamówienia ich cena 

umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia 

ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie.” 

 

22/ w pkt.II.3 Formularza Ofertowego zapis o treści: 

„3. Ceny brutto przedstawione w pkt I w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz Pakietu Nr 13 nie ulegną 

zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany 

przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym 

zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia 

ceny urzędowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego będących przedmiotem 

zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w 

przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie” 

zmienia na zapis o treści: 
„3. Ceny brutto przedstawione w pkt I w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 oraz Pakietu Nr 13 nie 

ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany 

przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym 

zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia 

ceny urzędowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego będących przedmiotem 

zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w 

przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie” 

 

23/ w pkt.1, 3, 4, 5, 6 i 8 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści: 

„ 1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 5 i 9, 

Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z 

póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 

3. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz 

Pakietu Nr 13 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 

2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.), które 

przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 

4. oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 oraz Pakietu Nr 13 asortyment spełnia wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz.1026 z póź.zm). 

5. oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252 i Pakietu Nr 13 asortyment spełnia wymagania 

określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego 

przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli 

masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 

2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29). 

6. załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-244, Pakietów 

Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. zm.). 



_______________________________________________________________________________________________________ 
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8. gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 245-252, Pakietu Nr 

13,  Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 wyrobów będą zgodne z 

 zaleceniami producenta.” 

zmienia na zapis o treści: 
„ 1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 

poz.1-47 i 49-244, Pakietów Nr 8-12, Pakietów nr 14-25, Pakietów Nr 27-36,  Pakietu Nr 37 poz.1, 4, 

5 i 9, Pakietu Nr 38 poz.1 i 2 oraz Pakietu Nr 39 poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie 

RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z 

póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 

3. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 

oraz Pakietu Nr 13 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.), które 

przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 

4. oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 oraz Pakietu Nr 13 asortyment spełnia 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015r., poz.1026 z 

póź.zm). 

5. oferowany w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252 i Pakietu Nr 13 asortyment spełnia wymagania 

określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 

2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego 

przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli 

masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 

2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z 

dnia 2013.06.29). 

6. załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów Nr 1-6,  Pakietu Nr 7 poz.1-47 i 49-244, 

Pakietów Nr 8-12, Pakietów Nr 14-25, Pakietów Nr 27-36 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie 

wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r.  poz.381 z późn. zm.). 

8. gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu Nr 7 poz.48 i 245-252, Pakietu 

Nr 13,  Pakietu Nr 26, Pakietu Nr 37 poz.7 oraz Pakietu nr 39 poz.5 wyrobów będą zgodne z 

 zaleceniami producenta.” 

 

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz 

art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 13.03.2018r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 13.03.2018r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, 

III.11, IV, V, X.1, XI.1 i XV, Formularzu Ofertowym i Załączniku Nr 4 oraz zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 4 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 


