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Znak: AE/ZP-27-69/18                                       Tarnów, 2018-09-18  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do 
żywienia pozajelitowego  dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z zachowaniem tej samej 
drogi podania – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki (miękkie, twarde) lub drażetki i odwrotnie, fiolki 
na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
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 
umieszczone 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. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 
danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
4. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycji 98, 99, 100 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 98, 99, 
100 do osobnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do pakietu większej ilości wykonawców a co za tym 
idzie uzyskanie lepszej cenowo oferty. 
5. Dotyczy Rozdział XV pkt 19 ust.b) SIWZ Ogólne Warunki Umowy - 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. 
6. Dotyczy Rozdział XV pkt 19 ust.c) SIWZ Ogólne Warunki Umowy - 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. 
7. Dotyczy Rozdział XV pkt 20 SIWZ Ogólne Warunki Umowy - 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." 
8. Dotyczy Rozdział XV pkt 20 SIWZ Ogólne Warunki Umowy - 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.  
9. Dotyczy Rozdział XV pkt 21 SIWZ Ogólne Warunki Umowy - 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? 
10. 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  pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-
1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów 
z pkt 25  umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
11.Dotyczy Rozdział XV pkt 32 ppkt c) i ppkt h) SIWZ Ogólne Warunki 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 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. 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 
Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego 
wycenienia: 
- tabletek zamiast tabletek dojelitowych i odwrotnie, 
- tabletek zamiast kapsułek (w tym twardych i miękkich) i odwrotnie, 
- tabletek zamiast drażetek i odwrotnie. 
- fiolek na ampułko-strzykawki i odwrotnie. 
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek – tabletek 
powlekanych i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. 
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek 
zamiast fiolek i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 
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 niż podaną w SIWZ. 
Ad.3 
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 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.4 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 98, 99, 100 do osobnego pakietu. 
Ad.5 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”.  
Ad.6 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.8 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.9 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.10 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – 
„Ogólne warunki umowy”. 
Ad.11 
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. 

  
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


