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WYJAŚNIENIE I ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/62/2017, pn. Dostawa różnych produktów 

leczniczych, płynów dożylnych, produktów dietetycznych oraz siatek przepuklinowych 
dla SPWSZ w Szczecinie. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostało złożone pytanie do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 9 

 
1. 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 PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o 

nieważności zapisów z §1 ust.7 i ust.9 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych 
zapisów w umowie?  

Odpowiedź:  Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb szpitala, nie jest w stanie 

określić minimalnego zakresu zamówienia. 
 

2. Do §3 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze 

w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

3. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej 
kary umownej w wysokości 20% wartości dostawy, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie 

treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 
4. Do §3 ust.3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar 

umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w 
wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego 

reklamacji?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej 
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karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu 
umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

ZESTAW 10 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 21 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 
flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 22 pozycja 1 produktu leczniczego w 

opakowaniu po 1szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 23 pozycja 2 produktu leczniczego w 
opakowaniu po 10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 48 pozycja 12 i 15 produktu leczniczego w 
opakowaniu po 10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź:  Zamawiający przyjmuje, że pytanie dotyczy zadania nr 48 przed zmianą, stąd 

odpowiada uwzględniając wniesione zmiany pismem EP/220/62/2017/1 z dnia 23.08.2017 
Zestaw 3, w oparciu o poprawiony  Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 48 poz. 9,12 produktu leczniczego 
w opakowaniu po 10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. dla poz. 9 należy 

zaoferować 5 opakowań po 10 flakonów , dla poz. 12 należy zaoferować 415 opakowań po 10 

flakonów) 
 

5. Dotyczy § 3 ustęp 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w 
dostawach  i ustanowi karę na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. 

Ustalona przez Zamawiającego kara na poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest 

wyraźnie zawyżona. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
6. Dotyczy § 3 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości 

kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową 
znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
7. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w 

zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,  Zamawiający 
udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece (rejestr temperatur), od dnia 

dostawy do dnia zwrotu towaru. 

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE  2013/C 
68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić 

do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w 
Wytycznych okoliczności. Między innymi:  klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich 

przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich 
przechowywania) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków 

prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) 
§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący 

zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwo przechowywania. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w przypadku zwrotu leku udostępni, na prośbę Wykonawcy, kopię rejestru 

temperatur przechowywania leków. 

 
 

ZESTAW 11 
 

Pytanie 1, Dotyczy Zadania nr 51, Pozycji nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 51, Pozycji nr 1 dopuści siatkę przepuklinową polipropylenową o średniej 

gramaturze, dużej wytrzymałości i stabilności, w rozmiarze 9 x 13 cm i/lub 10 x 15 cm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza siatkę o rozmiarze 10 x15 cm 

 
 

ZESTAW 12 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 3, 4: (dot.: załącznik nr 4A do SIWZ): 

 

1. Za zwłokę w dostarczeniu danej partii towaru w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

Umowną w wysokości: 

a. 50 zł – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w §1 ust 3, 

b. 50 zł – za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1ust. 4,     c. 

50 zł – za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3.1 lub 3.2 lub § 1 ust. 

4.1  

przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej 

partii towaru, ale nie może być niższa niż 50,00 zł. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o 

tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

      - braków ilościowych – w ciągu 2 dni,  - wad jakościowych – w ciągu 14 dni. 

              Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy   

              reklamowany towar w ciągu 48 godzin roboczych. 

              Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary     

              umownej w 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było   

              składane zamówienie.          

              *  za godzinę w przypadku dostaw „cito” lub „na ratunek” a w przypadku dostaw, o których mowa w§   

                  1 ust. 4 – za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki 

              Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto             

              niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
 

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 
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ZESTAW 13 
 

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 49 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie asortymentu z pozycji 9 w zadaniu 49 (Szczepionka 

Tetana) do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców. 
Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 2 – Projekt umowy, § 1, punkt 3 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu umowy w zakresie asortymentu z zadania 49, pozycji ( (Szczepionka 

Tetana): 
”Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze” na zapis: 

”Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie nr 3 – Projekt umowy, § 1, punkt 3 
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostaw asortymentu z zadania 49, pozycji 9 (Szczepionka Tetana) 

dostaw typu „cito” oraz „na ratunek”? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody 

 

ZESTAW 14 
 

1.Dotyczy pak.8 poz3,4,9,10,11,13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 
powlekanych? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę 

 
2. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 poz. 1-2 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do 

wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. 
C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego, 

oraz  aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 
3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana 

zapisem  w Charakterystyce Produktu Leczniczego ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

3. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 poz .1-2  (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał 
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek 

z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. 

ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w 
przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia 

śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
4. Dotyczy pak.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

5. Dotyczy pak.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy zgodne ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia dla zadania nr 16 

 
6. Dotyczy pak.19 poz.7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 50  po 

przeliczeniu 56 opak.? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody 
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7.Dotyczy pak.19 poz.8,9,29,35,41,44-producent zakończył produkcję i nie ma preparatu zamiennego 
dostępnego na rynku prosimy o wykreślenie tych pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmianę Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 19 Różne 
produkty lecznicze poprzez wykreślenie pozycji 8,9,29,35,41,44 

 w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zadanie nr 19 Różne produkty lecznicze, otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Zadanie nr 19. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00 - 3.     

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 

1.  Dihydroxyaluminii natrii carbonas 1,02 g/15 ml,  250 ml 1 butelka - 1 op. 10 

2.  
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas (17 mg jonów magnezu + 

54 mg jonów potasu) x 50 tabl. - 1 op. 
5 

3.  
Zespół alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na Atropini sulfas (atropiny siarczan) 

0,25 mg/tabl. x 20 tabl. - 1 op. 
3 

4.  Calcium gluconate 0,5 g x 50 tabl. - 1 op. 15 

5.  Simeticonum 100 mg/ml krople doustne, emulsja 1 butelka 30 ml - 1 op. 18 

6.  Lactulosum 9,75 g/15 ml syrop 1 butelka 200 ml - 1 op. 275 

7.  
Saccharomyces boulardi 250 mg x 20 kaps. - 1 op.  

Zamawiający wymaga statusu produktu leczniczego. 
140 

8.  Dimeticone 205,6 mg/ml, aer. 100 ml - 1 op. 25 

9.  Test do wykrywania amfetaminy - 1 szt. - 1 op. 10 

10.  Test do wykrywania marihuany i haszyszu - 1 szt. - 1 op. 2 

11.  Linezolidum 600 mg x 10 tabl. - 1 op. 2 

12.  Ciclosporin kaps. elast. 10 mg x 60 szt. - 1 op. 3 

13.  
Ropivacaini hydrochloridum 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 10 ml x 5 amp. - 1 

op. 
15 

14.  Mivacurii chloridum 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. 5 ml - 1 op. 15 

15.  Aprepitantum (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) - 1 op. 180 

16.  Potassium chloride 15% 10 ml x 50 szt. - 1 op. 90 

17.  Acidum ascorbicum 200 mg x 50 draż. - 1 op. 7 

18.  Glyceroli trinitras 6,5 mg x 30 tabl. - 1 op. 12 

19.  Ethacridini lactas 100 mg x 5 tabl. - 1 op. 250 

20.  Ethacridini lactas 0,1% płyn, 500 g - 1 op. 225 

21.  Ambroxoli hydrochloridum 30 mg x 10 tabl. - 1 op. 1 500 

22.  Kalii permanganas 100 mg x 30 tabl. - 1 op. 2 

23.  Desmopressini acetas 0,1 mg x 30 tabl. - 1 op. 2 

24.  Levomepromazinum 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań x 10 amp. - 1 op. 2 

25.  Crotamitonum 100 mg/g płyn do stosowania na skórę, 100 g - 1 op. 15 

26.  Sudocrem 250 g - 1 op. 90 

27.  Azithromycinum 0,25 g x 6 tabl. - 1 op. 10 
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28.  Azithromycinum 0,5 g x 3 tabl. - 1 op. 20 

29.  Ciclosporin roztwór doustny 100 mg / 1 ml x 50 ml - 1 op. 10 

30.  Glyceroli trinitras 2 mg/ml roztwór do infuzji, 50 amp. po 5 ml - 1 op. 13 

31.  
Alteplasum 50 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 1 

fiol. proszku + rozp. 50 ml - 1 op. 
2 

32.  Fluconazolum 100 mg x 28 kaps. - 1 op. 60 

33.  Fludrocortisoni acetas 100 mcg x 20 tabl. - 1 op. 5 

34.  Testosterone prolongatum inj. 0,1 g / ml, 1 ml x 5 szt. - 1 op. 3 

35.  Itopridi hydrochloridum 50 mg x 40 tabl. - 1 op. 8 

36.  Indometacinum 75 mg x 25 tabl. - 1 op. 3 

37.  Hydrochlorothiazide 0,0125 g x 30 tabl. - 1 op. 20 

38.  Tramadoli hydrochloridum 150 mg x 30 tabl. - 1 op. 5 

39.  Timolol krople do oczu 0,25% 5 ml - 1 op. 2 

40.  Nebivololum 5 mg x 28 tabl. - 1 op. 100 

41.  
Diltiazemi hydrochloridum 120 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu x 30 tabl. - 1 

op. 
3 

42.  
Diltiazemi hydrochloridum 180 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu x 30 tabl. - 1 

op. 
2 

43.  Perazinum 25 mg x 20 tabl. - 1 op. 3 

44.  Perazinum 100 mg x 30 tabl. - 1 op. 2 

45.  Magnesium carbonate tabl. 130 mg Mg x 60 szt. - 1 op. 155 

46.  Magnesium asparticum 0,6 x 50 tabl. - 1 op. 3 

47.  Sildenafilum 100 mg x 8 tabl. - 1 op. 4 

48.  Ciclopirox olamine 1% krem, 20 g - 1 szt. - 1 op. 3 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 19, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VIII 
Wymagania dotyczące wadium, pkt 1 –dla zadania nr 19, który otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 

w PLN 

Zadanie nr 19 1 840,00 

 

8.Dotyczy pak.19 poz.12 preparat dostępny tylko w opakowaniach x 2 szt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
jego wycenę po odpowiednim przeliczeniu 1 opakowanie? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
9. Dotyczy pak.19 poz.13,19,30,31,39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 

tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
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10. Dotyczy pak.19 poz.18  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 20amp  

po przeliczeniu 225 opak.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

11. Dotyczy pak.19 poz.19  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 60szt  
po przeliczeniu i zaokrągleniu 6 op.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

12. Dotyczy pak.19 poz.20,40,43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
13. Dotyczy pak.19 poz.23  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 20  po 

przeliczeniu 750 opak.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

14. Dotyczy pak.19 poz.25 Zakończona produkcja preparatu .Na rynku dostępny tylko Minirin Melt liof. 120 
mg x 30 Czy zamawiający wyrazi zgodę na jego wycenę? W przypadku braku zgody prosimy o 

wykreślenie tej pozycji. 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 

 
15. Dotyczy pak.19 poz.33 Zakończona produkcja preparatu .Na rynku dostępny tylko Perlinganit, 1 

mg/ml; 10 ml, roztw.do infuz.,10 amp po przeliczeniu 65op  Czy zamawiający wyrazi zgodę na jego 
wycenę? W przypadku braku zgody prosimy o wykreślenie tej pozycji. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
16. . Dotyczy pak.19 poz.51 Zakończona produkcja preparatu .Na rynku dostępny tylko  Magnezin 

Comfort, tabl., 60 szt  Czy zamawiający wyrazi zgodę na jego wycenę? W przypadku braku zgody 
prosimy o wykreślenie tej pozycji. 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
17. Dotyczy pak.19 poz.53  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 4 po 

przeliczeniu 8 opak.? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
18. Dotyczy pak.19 poz.54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 30 gram  

po przeliczeniu 2 opak.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

19. Dotyczy pak.22poz.1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 1po 
przeliczeniu 750 opak.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
20. Dotyczy pak.23 poz.2 Wstrzymana produkcja preparatu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

preparatu x 10 but. Po przeliczeniu 20 opakowań? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
21. Dotyczy pak.32poz.10,13,14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

powlekanych? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

22. Dotyczy pak.33poz.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 
drażowanych? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
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23. Dotyczy pak.32poz.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

powlekanych? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

24. Dotyczy pak.35poz.11,12,13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 
pojemników? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

25. Dotyczy pak.35 poz.12  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 20 poj. 

po przeliczeniu 90 opak.?  
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
26. Dotyczy pak.35 poz.13  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 20 poj. 

Prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić 307,5 opakowania czy zaokrąglić  -308op.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę i należy zaokrąglić do 308 op. 
 

27. Dotyczy pak.35poz.35,43,44,45,57,58,66,67,68,69,71,72,73,75,76,78,79,80,91,94,95,96 Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

28. Dotyczy pak.35poz.41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

drażowanych? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
29. Dotyczy pak.37 poz.13  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Terlipressini acetas 

0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f iol ? 

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga preparatu 
Formoterol fumarate dihydrate 9 mcg/dawka x 60 dawek – 1 op. zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia 
 

30. Dotyczy pak.38poz.1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci fiolek? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 
 

31. Dotyczy pak.39 poz.1-producent zakończył produkcję i nie ma preparatu zamiennego dostępnego na 
rynku prosimy o wykreślenie tych pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmianę Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 39 Różne 
produkty lecznicze poprzez wykreślenie pozycji 1 

 w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zadanie nr 39 Różne produkty lecznicze, otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Zadanie nr 39. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00-3. 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 

1. Somatostatin 3 mg - 1 fiol. Liof.+ 1 amp.rozp. 1 ml - 1 op. 350 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie 
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 39, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VIII 

Wymagania dotyczące wadium, pkt 1 –dla zadania nr 39, który otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 

w PLN 

Zadanie nr 39 2 620,00 

 

32. Dotyczy pak.40 poz.2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 50szt. po 
przeliczeniu 74 opak.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę 

 
33. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 40 poz.5 był preparat Makrogol 74 g x 48 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? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

34.Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 40 poz.5  był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry 
- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

35. Czy Zamawiający dopuszcza  w /pakiecie nr 40 poz.4 wycenę 108,33 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 

48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest 

korzystna dla Zamawiającego? 
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o 

dołączenie uzasadnienia merytorycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż m.in. substancja MACROGOLUM jest zawarta w 

zadaniu nr 40 poz. 5 niniejszego postępowania 

 
36. Dotyczy pak.40 poz.5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 48 szt po 

przeliczeniu 63 opak? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

37 Czy zamawiający w pakiecie 40 poz.13,14 wymaga preparatów zarejestrowanych jako produkt leczniczy? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga produktu leczniczego, zgodnie z CPV 

 
38. Dotyczy pak.40 poz.14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

drażowanych? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

39. Dotyczy pak.40 poz.32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 100szt. po 
przeliczeniu 9 opak.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

40. Dotyczy pak.40poz.33,36,41,52,53,54,55,67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 

tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
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41. Dotyczy pak.40 poz.70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 60szt. po 
przeliczeniu 60 opak.? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
42. Dotyczy pak.42 poz.22,31,45,55 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
43. Dotyczy pak.42 poz34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

DRAŻOWANYCH? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

44. Dotyczy pak.42 poz.45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 
powlekanych O PRZEDŁUZONYM UWALNIANIU? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
45. Dotyczy pak.43poz.2,3-producent zakończył produkcję i nie ma preparatu zamiennego dostępnego na rynku 

prosimy o wykreślenie tych pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmianę Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 43 Różne 
produkty lecznicze poprzez wykreślenie pozycji 2,3 

 w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zadanie nr 43 Różne produkty lecznicze, otrzymuje nowe brzmienie: 

 
Zadanie nr 43. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00-3. 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 

1.  
Oxytetracyclini hydrochloridum + Polymyxini B sulfas + Hydrocortisoni acetas (5 mg 

+ 10000 j.m. + 15 mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina, 1 tuba 5 ml - 1 op. 
10 

2.  Phenylephrine hydrochloride 10% krople oczne, 10 ml - 1 szt. - 1 op. 230 

3.  
Dexamethasonum + Tobramycinum 1 mg + 3 mg)/ml, krople do oczu, zawiesina, 1 
butelka 5 ml - 1 op. 

45 

4.  Troxerutin 50 mg / 1 ml, 10 ml butelka - 1 szt. - 1 op. 15 

5.  
Gentamicini sulfas + Dexamethasonum (5 mg + 0,3 mg)/g, maść do oczu 1 tuba 3 

g - 1 op. 
5 

6.  Xylometazoline hydrochloride 0,05% krople do nosa, 10 ml - 1 szt. - 1 op. 170 

7.  Brinzolamid 1% zawiesina do oczu, 5 ml butelka - 1 szt. - 1 op. 50 

8.  Xylometazoline hydrochloride 0,1% krople do nosa, 10 ml - 1 szt. - 1 op. 180 

9.  Latanoprostum + Timololi maleas krople oczne, 2,5 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

10.  Betaxolol 0,25% krople do oczu, 5 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

11.  Diclofenac krople oczne, 1 mg / 1 ml, 5 ml - 1 szt. - 1 op. 170 

12.  Ofloxacinum krople oczne, 3 mg / 1 ml x 5 ml - 1 op. 30 

13.  Polyvinilate alcohol 1,4% krople do oczu, 2 x 5 ml - 1 op. 70 

14.  Pilocarpine hydrochloride 2% krople oczne, 2 x 5 ml - 1 op. 10 

15.  Proxymetacaini hydrochloridum 0,5% krople oczne, 15 ml - 1 szt. - 1 op. 240 

16.  Levofloxacin krople oczne, 5 mg / 1 ml x 5 ml - 1 szt. - 1 op. 7 

17.  
Fludrocortisoni acetas + Gramicidinum + Neomycinum (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 

mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina, 1 butelka 5 ml - 1 op. 
40 
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18.  Sulfacetamidum natrium 10% 2 x 5 ml - 1 op. 20 

19.  
Naphazolini nitras + Sulfathiazolum (1 mg + 50 mg)/ml, krople do nosa, 20 ml - 1 

op. 
370 

20.  Tobramycin 0,3% krople, 5 ml - 1 szt. - 1 op.  100 

21.  Maść ochronna hemostatyczna, z wit. E, 30 g - 1 szt. - 1 op. 10 

22.  Aciclovir 3% maść oczna, 4,5 g - 1 szt. - 1 op. 40 

23.  Aciclovir 5% krem, 5,0 g - 1 szt. - 1 op. 35 

24.  Polyacrylic acid żel do oczu, 10,0 g - 1 szt. - 1 op.  2 

25.  Fludrocortisone acetate maść oczna 0,1% 3,0 g - 1 szt. - 1 op. 6 

26.  Ofloxacinum maść oczna, 3 mg / 1,0 g, poj. 3,0 g - 1 szt. - 1 op. 110 

27.  
Octan hydrocortyzonu 10 mg + Chlorowodorek okytetracykliny 10 mg w 1 g maści. 
Maść do oczu, tuba 3 g - 1 op. 

25 

28.  Tobramycin 0,3% maść, 3,5 g - 1 szt. - 1 op. 40 

29.  Erythromycin maść oczna, 0,5% x 3,5 g - 1 szt. - 1 op. 2 

30.  Dexpanthenol 5% żel do oczu, 10,0 g - 1 szt. - 1 op. 450 

31.  Dexamethasone 0,1% zawiesina do oczu, 5 ml - 1szt. - 1 op. 40 

32.  Dexamethasone aerozol 30 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

33.  Dexamethasone aerozol 55 ml - 1 szt. - 1 op. 70 

34.  Mucopolisaccharidum polisulphatum 0,3 g/100 g, maść 1 tuba 40 g - 1 op. 500 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie 

 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 43, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VIII 

Wymagania dotyczące wadium, pkt 1 –dla zadania nr 43, który otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 

w PLN 

Zadanie nr 43 860,00 

 

 
46. Dotyczy pak.45poz.28-producent zakończył produkcję i nie ma preparatu zamiennego dostępnego na rynku 

prosimy o wykreślenie tych pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmianę Opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 45 Różne 
produkty lecznicze poprzez wykreślenie pozycji 28 

 w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zadanie nr 45 Różne produkty lecznicze, otrzymuje nowe brzmienie: 

 
Zadanie nr 45. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00-3. 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 
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1. Fluconazole 5 mg/ml, sir. 150 ml - 1 op. 50 

2. Ketoconazole 200 mg x 10 tabl. - 1 op. 10 

3. Terbinafine 125 mg x 14 tabl. - 1 op. 3 

4. Nystatin 500 000 j.m. x 16 tabl. dojelitowe - 1 op. 120 

5. Nystatin 2,4 mln j.m./5g, 24 ml - 1 op. 1 220 

6. Nystatyna 100 000 j.m., tabl. dopochwowe x 10 tabl. - 1 op. 2 

7. Oseltamivir 75 mg x 10 kaps. - 1 op. 360 

8. Oseltamivir 30 mg x 10 kaps. - 1 op. 15 

9. Clarithromycinum 125 mg/5ml, zawiesina 60 ml - 1 op. 25 

10. Clarithromycinum 250 mg/5ml, zawiesina 60 ml - 1 op. 45 

11. Cefadroxilum 1 g x 12 tabl. powl. - 1 op. 30 

12. Clarithromycinum 250 mg x 14 tabl. - 1 op. 100 

13. Clarithromycinum 500 mg x 14 tabl. - 1 op. 600 

14. Norfloxacin 400 mg x 20 tabl. - 1 op. 45 

15. Tetracyclinum 250 mg x 16 draż. - 1 op. 15 

16. Phenoxymethylpenicillinum 1,5 mln j.m. x 12 tabl. - 1 op. 50 

17. Phenoxymethylpenicillinum 750 000 j.m./5ml, zawiesina 60 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

18. Chloroquini phosphas 250 mg x 30 tabl. - 1 op. 10 

19. Furaginum 100 mg x 30 tabl. - 1 op. 100 

20. Nifuroxazide 100 mg x 24 tabl. - 1 op. 70 

21. Nifuroxazide 220 mg/5ml, zawiesina 90 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

22. Ethambutol 250 mg x 250 tabl. - 1 op. 155 

23. Pyrazinamid 500 mg x 250 tabl. - 1 op. 70 

24. Trometazol fosfomycyny 3 g x 1 sasz. - 1 szt. - 1 op. 20 

25. Albendazole 400 mg/20ml, zawiesina 20 ml - 1 szt. - 1 op. 600 

26. Rifaximin 200 mg x 28 tabl. - 1 op. 220 

27. 
Amoxicillinum 1 g + Acidum clavulanicum 62,5 mg x 28 tabl. o przedł.uwalnianiu - 1 

op. 
25 

28. Azithromycinum 100 mg/5ml, zawiesina 20 ml - 1 szt. - 1 op. 5 

29. Azithromycinum 200 mg/5ml, zawiesina 30 ml - 1 szt. - 1 op. 2 

30. Moxifloxacinum 400 mg x 7 tabl. powl. - 1 op.  20 

31. Posaconazolum 40 mg/ml, zawiesina 105 ml - 1 szt. - 1 op. 3 

32. Delphini consolidae tinctura 100 ml - 1 op. 35 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie 
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie nr 45, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 Zamawiający dokonuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VIII 

Wymagania dotyczące wadium, pkt 1 –dla zadania nr 45, który otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 

w PLN 

Zadanie nr 45 2 410,00 

 

47. Dotyczy pak.45 poz.12,13,14,15,16,20,26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 
tabletek powlekanych? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
48. Dotyczy pak.45 poz.22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci kapsułek? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

49. Dotyczy pak.45poz.26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 12szt. po 
przeliczeniu i zaokrągleniu 514 op? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
50. Dotyczy pak.46 poz.1,2,3,4,17,18, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 

powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

51. Dotyczy pak.46 poz.5,6,16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

52. Dotyczy pak.46 poz21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 
DRAŻOWANYCH? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
53. Dotyczy pak.47 poz.1,13,14,15,16,32,33,35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci 

tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 

54. Dotyczy pak.47 poz12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek 
DRAŻOWANYCH? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

55. Dotyczy pak.47 poz.40,41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci tabletek o 

przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 

 
56 Dotyczy pak.48 poz.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów w postaci ampułek? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 

57. Dotyczy pak.50 poz.9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w opakowaniu x 10szt. po 

przeliczeniu 25 op? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
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58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak.34 poz2.  preparatu  Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 
dawek po przeliczeniu 45 opak? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak.37 poz.13  preparatu  Atimos, 12 mcg/dawkę, 

aer.inhal.,120 dawek po przeliczeniu i zaokrągleniu 3 opak? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 
 

ZESTAW 15 

 

SIWZ: rozdział VI pkt. 15 ppkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia 

dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o 

uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie 

Rozdziału VI pkt 15 ppkt 4 SIWZ. Kwestia solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec 
Zamawiającego jest w tym zakresie bez znaczenia. Istotna jest natomiast okoliczność, że w 

przypadku zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego z wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci staną się wierzycielami solidarnymi 

Zamawiającego w zakresie zapłaty wynagrodzenia. Przepis art. 367 ust. 1 Kodeksu cywilnego 
(znajdującego zastosowanie na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp) stanowi zaś wyraźnie, że w 

przypadku solidarności wierzycieli, dłużnik może spełnić całe swoje świadczenia do rąk jednego z 

nich, a przez zaspokojenie  któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. 
Zamawiający zatem wskazał w SIWZ, iż swoje świadczenie – wynagrodzenie należne 

wykonawcom wspólnie realizującym umowę (wierzycielom solidarnym) spełniać będzie do rąk 
jednego z tych wykonawców, upoważnionego przez pozostałych (np. lidera konsorcjum) – 

stosownie do wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego i zgodnie ze słusznymi preferencjami 

Zamawiającego.” 
 

Zadanie 51 poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej polipropylenowej w 

rozmiarze 8cm x 13cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody; dopuszcza siatkę o rozmiarze 10 x15 cm 

 

Pytania do umowy: 

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii 

towaru” zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”? 

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umow nej był naliczany od wartości niedostarczonego 

towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji 

jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do 

wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego 

towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
ZESTAW 16 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym EP/220/62/2017, w 
pakiecie (zadaniu) Zadanie 41, w pozycji 4 dotyczącej „Lactobacillus rhamnosus GG krople dla niemowląt i dzieci 

5 ml - 1 op.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml producenta 

Novascon Pharmaceuticals? 
 

Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę 
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ZESTAW 17 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym EP/220/62/2017, w 

pakiecie (zadaniu) Zadanie 19, w pozycji 28 oraz w pakiecie (zadaniu) Zadanie 44, w pozycji 48 dotyczących 
„Sudocrem 250 g - 1 op./ Sudocrem, krem 60 g - 1 szt. - 1 op.” dopuszcza możliwość zaoferowania kremu 

ochronno-regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g (dawniej Sudolan) – z przeliczeniem na takiej 
wielkości opakowania, producenta Novascon Pharmaceuticals? 

 

Odpowiedź:  

Dla zadania nr 19 poz. 28 -  Tak , Zamawiający wyraża zgodę.  Należy zaoferować 150 opakowań x 

150 g 

Dla zadania nr 44, poz. 48 - Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  Należy zaoferować 320 opakowań x  
150 g 

 

 

ZESTAW 18 

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym EP/220/62/2017, w 
pakiecie (zadaniu) Zadanie 41, w pozycjach 2 oraz 3 dotyczących „Preparat probiotyczny zawierający 4,5 

miliarda bakterii 9 róznych szczepów: Lactobacillus helveticus, Lactococcus iactis, Bifidobacterium iongum, 
Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium bifidum, 

Lactobacillus case, Lactobacillusplantarum x 10 kaps. - 1 op./Lactobacillus rhamnosus GG30 kapsułki dla dzieci 
powyżej 3 roku życia 30 kaps.- 1 op.” 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? 
 

Odpowiedź:  

Dla zadania nr 41, poz. 2 – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

Dla zadania nr 41, poz. 3 - Tak , Zamawiający wyraża zgodę 

ZESTAW 19 
1. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 17 Tenofovir disoproxil fumarate 245 mg x 30 tabl.powl. posiadał 

stabilność po otwarciu butelki 60 dni? Jest to związane z modyfikacją dawki przy leczeniu pacjentów z 

niewydolnością nerek. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 

ZESTAW 20 
 

Pytanie nr 1 

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią 

przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać 

drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za 
maść lub odwrotnie)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę: kapsułek na kapsułki miękkie; kapsułek na 
kapsułki twarde; kapsułek na tabl powl; tabletek na kapsułki; tabletek na tabletki powlekane; 

tabletek na tabletki drażowane; drażetek na tabletki drażowane; tabletek na tabletki dojelitowe; 
ampułki na fiolki 

 

Pytanie nr 2 

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 

przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeliczenia do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych „w 

górę”, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zamianę i przeliczenie opakowań 

handlowych tylko w przypadku zaoferowania opakowań mniejszych, niż opisanych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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Pytanie nr 3 

Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opakowania? Czy zaokrąglać 

do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku 
Odpowiedź: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w „górę”. W tym wypadku do 33 opakowań. 

 

Pytanie nr 4 

Dot. zadania nr 35 poz. 12, 13 

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę leku, który zgodnie z kartą ChPL zawiera 4 uszczelnione torebki zawierające 
po 5 pojemników po 2ml (łącznie 20 pojemników po 2ml), zapakowane w tekturowym pudełku. Pojemnik z LDPE 

w torebce z PET/Al/PE o objętości nominalnej 2 ml. 

Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, czy należy ilość opakowań przeliczyć i wycenić w poz. 12 - 90 op. po 20 
pojemników (4x5pojemników), a w poz. 13 – 308 op. po 20 pojemników (4x5pojemników) czy wycenić w poz. 

12 – 360 op., a w poz. 13 – 1230 op. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian. 

 należy wycenić poz. 12 - 90 op. x 20 pojemników 

 należy wycenić poz.13 – 308 op. x 20 pojemników 

 

W oparciu o wprowadzone zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

dokonuje zmianę – rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium, pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   

Nr zadania Kwota wadium 
w PLN 

Zadanie nr 1 8 640,00 

Zadanie nr 2 15 719,00 

Zadanie nr 3 1 940,00 

Zadanie nr 4 12 973,00 

Zadanie nr 5 3 956,00 

Zadanie nr 6 58,00 

Zadanie nr 7 4 060,00 

Zadanie nr 8 343,00 

Zadanie nr 9 984,00 

Zadanie nr 10 4 867,00 

Zadanie nr 11 142,00 

Zadanie nr 12 1 015,00 

Zadanie nr 13 155,00 

Zadanie nr 14 85,00 

Zadanie nr 15 1 076,00 

Zadanie nr 16 171,00 

Zadanie nr 17 23 210,00 

Zadanie nr 18 1 530,00 

Zadanie nr 19 1 840,00 

Zadanie nr 20 1 610,00 

Zadanie nr 21 500,00 

Zadanie nr 22 6 724,00 

Zadanie nr 23 804,00 

Zadanie nr 24 141,00 

Zadanie nr 25 3 042,00 

Zadanie nr 26 1 006,00 

Zadanie nr 27 2 631,00 

Zadanie nr 28 37,00 
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Zadanie nr 29 1 700,00 

Zadanie nr 30 49,00 

Zadanie nr 31 136,00 

Zadanie nr 32 10 350,00 

Zadanie nr 33 1 163,00 

Zadanie nr 34 109,00 

Zadanie nr 35 43 454,00 

Zadanie nr 36 2 064,00 

Zadanie nr 37 10 487,00 

Zadanie nr 38 1 245,00 

Zadanie nr 39 2 620,00 

Zadanie nr 39 2 625,00 

Zadanie nr 40 70 674,00 

Zadanie nr 41 1 270,00 

Zadanie nr 42 2 050,00 

Zadanie nr 43 860,00 

Zadanie nr 43 866,00 

Zadanie nr 44 1 657,00 

Zadanie nr 45 2 410,00 

Zadanie nr 46 117,00 

Zadanie nr 47 1 965,00 

Zadanie nr 48 5 820,00 

Zadanie nr 49 1 129,00 

Zadanie nr 50 1 188,00 

Zadanie nr 51 58,00 

Zadanie nr 52 3 430,00 
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