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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU 

SKŁADANIA OFERT 
 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „ dostawę produktów farmaceutycznych”. 
 
 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów 
farmaceutycznych, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanych w dniach 27.09.2017 -  29.09.2017, 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
 

 Zestaw pytań nr 1 z dnia 27.09.2017r. :    
 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 
pakiecie 2 pozycja 18 produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia 
m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) 
o osmolarnosci zbliżonej do osmolarnosci osocza, norma 280 -300 mOsm/kg,  w opakowaniu worek 
freeflex 500ml? Jeżeli nie, to prosimy o wydzielenie ww. pozycji do innego pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga preparatu o parametrach identycznych z opisanym w SIWZ i nie 
wydziela pozycji z pakietu 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 
pakiecie 2 pozycja 19 preparatu Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w 
izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml? Jeżeli nie, to prosimy o wydzielenie ww. pozycji do 
innego pakietu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  wymaga preparatu o parametrach identycznych z opisanym w SIWZ i nie 
wydziela pozycji z pakietu 

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 
pakiecie 2 pozycja 20, 21 płynu wieloelektrolitowego Optilyte (odpowiednio 500 ml i 1000ml), 
spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w 
ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidów zawierające w swoim składzie 
wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 
110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l? Jeżeli nie, to prosimy o wydzielenie ww. 
pozycji do innego pakietu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o parametrach ih zgodnych z SIWZ tj. 
zawierającego m.in. jony Ca i nie wydziela pozycji z pakietu. 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z 
pakietu 2 pozycji 1 - Metronidazolum, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu 
większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 1, jeśli zaoferowany preparat 
będzie posiadał parametry identyczne, zgodne z SIWZ. 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji  Załącznika „1A” do SIWZ (Formularzu 
asortymentowo –cenowego): 
- z pakietu nr 2 wykreślił  poz nr 1 Metronidazolum 5 mg/ml a 100 ml ( numeracja 
pozostałych pozycji uległa zmianie); 
- utworzył Pakiet nr 3. Metronidazol zawierający 1 poz. Metronidazolum 5 mg/ml a 100 ml. 
 
Zmodyfikowany Zał. 1A do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający zamieścił 
na stronie internetowej. 

 
 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 28.09.2017r. :    
Zapytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz. 2,38,239,285 na podanie ceny jednostkowej netto za 
opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę.  

Zapytanie 2 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny 
jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Patrz odpowiedź powyżej. 

Zapytanie 3 
Czy Zamawiający w pak. 1 poz. 2 miał na myśli wycenę Monover 100mg/ml fiolka 5 ml ? Na rynku nie ma fiolki 
10 ml.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający miał na myśli ampułkę 1 ml (pomyłka pisarska) i taką proszę wycenić ( tj. 2 
opak po 5 amp.- 10 szt ) 
Zamawiający poprawił omyłkę pisarska oraz zmodyfikował zapisy SIWZ następująco: 
Zamawiaący wydziela z Pakietu nr 1  poz. 2 do osobnego Pakietu nr 4:  

 

Zapytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie 1 poz. 35 wycenę 1 opakowania 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 Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyceny preparatu wskazanego w SIWZ. Zamawiany produkt jest 
alternatywą dla  Macrogolu i jest również dopuszczony do przygotowania pacjenta do 
kolonoskopii wg ChPL produktu Citrafleet.  
Preparat Macrogol jest ujęty w SIWZ w pozycji 38 jako osobne zadanie. 

Zapytanie 5 
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 poz.38 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 Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga preparatu identycznego z SIWZ 

Zapytanie 6 
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 poz.38 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
                          Odpowiedź zamawiającego : 
                          Patrz odpowiedź powyżej 
Zapytanie 7 
Czy Zamawiający w związku z brakiem na rynku produktu Vitaminum B1 inj. 25 mg / ml x 10 amp w pak 1 poz. 

69 wyrazi zgodę na jego wydzielenie. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania 

większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty 

cenowej. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wymaga wyceny preparatu z ostatnia ceną dostawy.  Patrz warunki ogólne. 
Zapytanie 8 
Czy Zamawiający w związku z brakiem na rynku produktu Konakion Prima Infanzia 2mg/0,2 ml x 5 amp w pak 

1 poz. 72 wyrazi zgodę na jego wydzielenie. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie do w/w 

postępowania większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego 

konkurencyjnej oferty cenowej. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyceny preparatu z ostatnia ceną dostawy.  Patrz warunki ogólne. 

Zapytanie 9 
Czy Zamawiający w związku z brakiem na rynku produktu Witamina C 500mg/5 ml x 10 amp w pak 1 poz. 76 

wyrazi zgodę na jego wydzielenie. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie do w/w postępowania 

większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty 

cenowej. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga wyceny preparatu z ostatnia ceną dostawy.  Patrz warunki ogólne. 
Zapytanie 10 
Czy Zamawiający w związku z brakiem na rynku produktu Phytomenadionum (Vit K)inj.0,01g/ml amp a 10 szt 

w pak 1 poz. 103 wyrazi zgodę na jego wydzielenie. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi przystąpienie do w/w 

postępowania większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego 

konkurencyjnej oferty cenowej. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga wyceny preparatu z ostatnia ceną dostawy.  Patrz warunki ogólne. 

 
Zapytanie 11 
Czy Zamawiający w pak 1 poz. 149 wymaga wyceny 8 op po 20 tbl ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyceny w opakowaniach po 20 tabl. 

Zapytanie 12 
Czy Zamawiający w pak 1 poz. 198 dopuści preparat o tej samej substancji czynnej jednak o mniejszej 
pojemności fiolki 5 ml Terlipressini  ,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Zapytanie 13 
Czy Zamawiający wymaga w pak 1 poz. 200 Oxytocin inj. 5 j.m./1 ml a 5 szt aby produkt był przechowywany 
w lodówce ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści, ale nie wymaga  

Zapytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 poz. 212 i 213 pochodziły od jednego producenta.? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści, ale nie wymaga. 

Zapytanie 15 
Czy Zamawiający w związku z brakiem na rynku produktu Immunoglobulina przeciwtężcowa ludzka 250 jm 

/1ml a 1 szt. w pak 1 poz. 232 wyrazi zgodę na jego wydzielenie. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi 

przystąpienie do w/w postępowania większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez 

Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej. ?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  wymaga wyceny preparatu z ostatnia ceną dostawy.  Patrz warunki ogólne. 

Zapytanie 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 1 poz. 240 immunoglobuliny antyHBs w dawce 
180j.m./ml x 1ampułka? 

 Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę 

 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 28.09.2017r. :    
 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 51 w przedmiotowym 
postępowaniu: 

1. Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym 

konkretnego wytwórcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego 

te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., posiadającego ten sam status rejestracyjny, 
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zawierającego w składzie identyczny, najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 

probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w takim samym stężeniu 6 mld 

CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – w tym drugim przypadku po 

przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę. 

Produkt przeznaczony jest do stosowania niezależnie od wieku – u noworodków, niemowląt, dzieci i 

osób dorosłych. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści preparat o składzie identycznym z SIWZ. Zamawiający nie wymaga 
zaoferowania preparatu z zastrzeżonym znakiem towarowym. 
 

Zestaw pytań nr 4 z dnia 28.09.2017r. :    
 

Dotyczy: pakiet 1 Leki pozycje 108  

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 
5 cmwykonany z nieoksydowanej celulozy,wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do 
tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią 
wynosi 2500% jego własnej wagi? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga preparatu identycznego z SIWZ 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej 
ilości? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża  zgody. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 108 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wydziela preparatu do nowego pakietu. 

 
 
 
Zestaw pytań nr 5 z dnia 28.09.2017r. :    
 

1. Czy Zamawiający dopuści produkt  Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-

strzykawki 3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 

dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne. 

 Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny 

przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału 

cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w 

przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara).  CitraFlow 

pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas 

nabierania np: z fiolki - brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania 

 dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają 

czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie 

powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie 

dłoni ), zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin 

Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania 

opakowania (sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 46,7% ze względu na większą 

łączna objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza wyceny jednego mililitra 
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3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 281 z Pakietu nr 1- Leki i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży 

się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.            

                     Odpowiedź Zamawiającego 

                     Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu. 

 
 
Zestaw pytań nr 6 z dnia 29.09.2017r. :    

 

Pytanie 1dotyczy pakietu 34 poz. 4,5  
Prosimy o doprecyzowanie składu preparatu poz. 4 i 5  
Czy w ww pozycjach płyn wieloelektrolitowy ma być wolny od zaburzających krzepniecie antykoagulantów 
takich jak np. cytryniany, które mogą obniżać poziom zjonizowanego wapnia we krwi?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu 34 poz. 18, 19  
Ze względu na różnie rodzaje opakowań płynów infuzyjnych prosimy o doprecyzowanie czy w ww. pozycjach 
tak jak w pozostałych pozycjach pakietu 13, Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo infuzji i 
przygotowanie leków, wymaga flakonu stojącego z podwójnymi portami niewymagającym dezynfekcji przy 
pierwszym nakłuciu i zapewniające szczelne połączenie portów z aparatem do przetoczeń?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 3 dotyczy pakietu 34 poz. 18, 19  
Ze względu na różne składy preparatów Hydroksyetyloskrobii 6% i 10 %, zwracamy się z prośbą o 
doprecyzowanie opisu poz. 18 i 19 i tj. Hydroksyetyloskrobia zbilansowana. 
Czy Zamawiający jako płyn zbilansowany wymaga, aby skład elektrolitowy oferowanego preparatu był zgodny 
ze składem elektrolitowym osocza, tj. zawierał aniony: w postaci chlorków i metabolizowalnych do 
wodorowęglanów anionów organicznych ( jabłczany, octany) oraz kationy: Na, K, Ca, Mg?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 4 dotyczy pakietu 34 poz. 1- 21  
Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków 
i infuzji, prosimy o doprecyzowanie: 
Czy Zamawiający wymaga ww. pakiecie płynów infuzyjnych w opakowaniu z cechami bezpieczeństwa takimi 
jak: 
a) dwa równej wielkości porty o podwójnej funkcji zarówno portu infuzyjnego jak i iniekcyjnego– w celu 
wyeliminowania otwarcia i użycia niewłaściwego portu 
b)  porty niezależnie otwierane i nie wymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu.   
c) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni 
portu metodą przecierania,  również po usunięciu zabezpieczenia portu (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt 
VIII ) bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego 
przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji. 
d) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji  przynajmniej  z 
dokładnością do  3 znaczników pojemności. 
e) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazwy roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko 
niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego w trakcie realizowania zlecenia. 
f) opakowanie w pełni zapadalne bez potrzeby zewnętrznego napowietrzania (otwierania w czasie infuzji 
napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga płynów w opakowaniach o parametrach określonych w podpunktach a) 
do d) oraz podpunkcie f). Podpunkt e). nie jest wymagany. 

 

 
Zestaw pytań nr 7 z dnia 29.09.2017r. :    

Pakiet 1 poz. 2 
Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, pozycja ta jest dostępna tylko u jednego dystrybutora w 
związku z czym uniemożliwia się udział w postępowaniu innym oferentom. Wydzielenie pozycji z zadania 
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a 
Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający zgadza się na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 2 do osobnego pakietu. 
Zamawiający utworzył Pakiet nr 4 zawierający poz. MonoVer 100mg/ ml fiolka 10 ml r-r do 
wstrz. i inf. á 5 amp. 

 
Pakiet 1 poz. 226 
W związku z zakończoną produkcją Maxipime prosimy o dopuszczenie składania ofert na Cefepime Kabi 1g 
proszek 10 fiolek 20ml lub Critipeme 1g 1 fiolka z przeliczeniem ilości. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgadza się na zaoferowanie odpowiednika o identycznym składzie z Maxipime. 

 

Zestaw pytań nr 8 z dnia 29.09.2017r. :    
Zapytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz. 226 na wycenę jedynego dostępnego leku na rynku  
Cefepime +  Larginina * 10 szt. tylko w podaniu dożylnym ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści preparat o składzie równoważnym z Maxipime tj. cefepime 
dichlorowodorek  jednowodny w dawce 1000 mg proszek do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań lub infuzji. 

 

 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ  I TERMINIE SKŁADANIA OFERT 

 

I. Zaktualizowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
załączników do SIWZ 
 

1. Przedstawione w niniejszym piśmie wyjaśnienia Zamawiającego, które zawierają informacje o nowych 
lub zmienionych wymaganiach Zamawiającego wpływających na treść SIWZ należy traktować jako 
modyfikację SIWZ w rozumieniu art. 38 ust 4.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 1 poz. 1579 ze zm./ oraz uwzględnić w treści składanej 
oferty.  

2. Dotychczasowy Pakiet nr 1. podzielony został na Pakiety: Nr 1 i Nr 4, dotychczasowy Pakiet nr 2. 
podzielony został na Pakiety: Nr 2 i Nr 3. Ww. pakiety stanowią autonomiczne względem siebie części 
zamówienia, na które można składać oferty częściowe. 

3. W wyniku wyżej opisanych zmian w treści SIWZ Zamawiający z dniem 02.10.2017r. usunął z treści 
SIWZ dotychczasowe załączniki: 

− Załącznik „1A” do SIWZ (formularz asortymentowo –cenowy), 

− Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 
i zastąpił je następującymi załącznikami  

− Załącznik „1A” do SIWZ (formularz asortymentowo –cenowy) zmodyfikowany 

− Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany 
4. Informacja o modyfikacji SIWZ w Rozdz. IX. Wymagania dotyczące wadium.  
Zamawiający w związku z wydzieleniem pozycji z Pakietów oraz utworzeniem nowych Pakietów 
zmodyfikował wymagania dotyczące wadium. Treść zmodyfikowanego Rozdz. IX  SIWZ: 

IX. Wymagania dotyczące wadium.  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 
przewidzianej dla pakietu/ów, na który/e, na które Wykonawca składa ofertę.  

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania! 

Wadium dla oferty obejmującej swym zakresem wszystkie pakiety wynosi 4.600 zł. W przypadku oferty 
częściowej obejmującej swym zakresem jeden pakiet wadium stanowi właściwa dla danego pakietu kwota 
wadialna. W przypadku oferty częściowej obejmującej swym zakresem kilka pakietów wadium stanowi suma 
odpowiednich kwot wadialnych. 

Kwoty wadialne dla poszczególnych pakietów: 

Pakiet nr: Kwota wadium:  Kwota wadium słownie: 

Pakiet nr 1   –  2.670,00 zł   (słownie:  Dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt zł 00/100) 

Pakiet nr 2  -  1.750,00 zł  (słownie:  Jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł 00/100) 



 SPZOZ_NT/DZP/PN/07/17 

Wyjaśnienia treści SIWZ  
 

7

Pakiet nr 3  -     170,00 zł  (słownie:  Sto siedemdziesiąt zł 00/100) 

Pakiet nr 4  -       10,00 zł  (słownie:  Dziesięć zł 00/100) 

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, 
tj. : 

- w pieniądzu; 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- w gwarancjach bankowych; 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 
z 2015r. poz. 978 i 1240). 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 

PKO BP O/ Nowy Tomyśl    37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 

z dopiskiem „Wadium produkty farmaceutyczne – SPZOZ_NT/DZP/PN/07/17” 

Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty w formie kserokopii 

dowodu przelewu.  

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 
ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.  

 

Termin wniesienia wadium.  

a) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

b) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje 
termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.  

c) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 

d) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z 
wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed 
terminem składania ofert. 

e) oferta Wykonawca zostanie odrzucona w niniejszym postępowaniu (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b 
ustawy Pzp), jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona 
wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie określonej w SIWZ.  

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
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- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

- zawarcie umowy o zamówienie publiczne stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

Powyższe zmodyfikowane załączniki do SIWZ zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, 
w zakładce dotyczącej przedmiotowego przetargu. Zamawiający wymaga, aby oferta przygotowana 
została z wykorzystaniem powyższych zaktualizowanych załączników.     
  
 
 

II. Informacja o przedłużeniu terminów składania i otwarcia ofert 
 

 W wyniku powyższych zmian w treści SIWZ Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4, 4a oraz 6 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień 9 października 2017r. do 
godz. 10:00.  

W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert upływa dnia 9  października 2017r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9  października 2017r. o godz. 10:15 

 
Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 
  
 
 

mgr Janusz Nowak 
 
         Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
                               Zakładu Opieki Zdrowotnej 
              imienia doktora Kazimierza Hołogi 
                                     w Nowym Tomyślu 

 
 
 

 


