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SPZOZ_NT/DZP/PN/ 12/18                 Nowy Tomyśl, dn. 18.10.2018r. 

 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAPISÓW SIWZ  
ORAZ MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (udzielone w dn. 16.10.2018r.) 

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ dostawę produktów 
farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych”. 
 
 

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.) zmienia treść udzielonych w dniu 16.10.2018 odpowiedzi na pytania Wykonawców. W 
związku z faktem, iż niemożliwe jest skorygowanie ogłoszenia o zamówieniu przez dodanie nowych Pakietów (części), 
Zamawiający niniejszym udziela ponownie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące wydzielenia pozycji z pakietów.  
Zmianie ulegają tylko odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej z danego zestawu pytań, pozostałe odpowiedzi pozostają 
bez zmian. 
 

Zestaw pytań nr 7 z dnia 04.10.2018r. :    
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 poz. 54, 55, 69, 76, 89, 122, 187, 188, 189, 190, 191, 214, 
222 i 230 co umożliwi przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów, a tym samym zwiększy 
konkurencyjność złożonych ofert? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Informacja o modyfikacji SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 poz. 54, 55, 69, 76, 89, 122, 187, 188, 189, 190, 191, 214, 222 i 
230 i dodaje je do Pakietu nr 2. Zmodyfikowany Zał. nr 1A Zamawiający zamieści na stronie.  
Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Rozdz. IX SIWZ Wymagania dotyczące wadium:  kwota wadium dla 
Pakietu nr 2 wynosi 2 150,00 zł (słownie:  Dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł 00/100), natomiast wadium dla Pakietu 
nr 1 wynosi 2.570,00 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt zł).  

 
 
 

Zestaw pytań nr 14 z dnia 11.10.2018r. : 
Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 15 pozycje 22, 23, 55, 93, 107 w celu stworzenia konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Informacja o modyfikacji SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 15 poz. 22, 23, 55, 93, 107  i dodaje je do następujących 
Pakietów:  
do Pakietu nr 5 dodaje poz. 22,  23, 55 
do Pakietu nr 17 dodaje poz. 93, 107  
Zmodyfikowany Zał. nr 1A Zamawiający zamieści na stronie. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji 
Rozdz. IX SIWZ Wymagania dotyczące wadium:  kwota wadium dla nowych Pakietów zostaje ustalona następująco: 
Pakiet nr 5 wynosi 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt zł) 
Pakiet nr 17 wynosi 410,00 zł (czterysta dziesięć zł) 
Wadium dla Pakietu nr 15 wynosi 1 640,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści zł). 

 
 

Zestaw pytań nr 16 z dnia 12.10.2018r. : 
Pytanie 12. 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 184, 222 – prosimy o wydzielenie poz. nr 184 do oddzielnego pakietu , pozwoli to na złożenie 
korzystnych ofert przez większą ilości oferentów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Informacja o modyfikacji SIWZ: 
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Zamawiający wykreśla poz. 184 z Pakietu Nr 1. Zmodyfikowany Zał. nr 1A Zamawiający zamieści na 
stronie.  

 
 

 
Zestaw pytań nr 18 z dnia 15.10.2018r. : 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu  14   pozycji 2 BOTOX  op. 40.  i przeniesienie jej do 
oddzielnego zadania z uwzględnieniem wadium do nowo powstałego pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Informacja o modyfikacji SIWZ: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu 14 poz. 2 BOTOX  i dodaje ją do Pakietu nr 2.  
Zmodyfikowany Zał. nr 1A Zamawiający zamieści na stronie. 
Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji Rozdz. IX SIWZ Wymagania dotyczące wadium:  kwota 
wadium dla Pakietu nr 14 wynosi 220 zł (dwieście dwadzieścia zł). 

 
 

Zamawiający informuje, iż decyzja o zmianie jest ostateczna i wiążąca dla Wykonawców. 
 

 
 

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAPISÓW SIWZ 
 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 
1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian (modyfikacji): 

1)  w treści załącznika 1A do SIWZ dla Pakietów nr 1, 2, 5, 14, 15, 17 poprzez wydzielenie pozycji  z pakietów nr 1, 
14, 15 i dodanie pozycji do Pakietów nr 2, 5, 17 zgodnie z odpowiedziami udzielonymi powyżej, a także 
wykresleniem poz. 184 z Pakietu nr 1. Załącznik nr 1A do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy został 
zmodyfikowany jedynie w zakresie Pakietów nr 1, 2, 5, 14, 15, 17. Nowo utworzone Pakiety (41-45) zostają 
usunięte. 

2) w treści Zał. nr  1 do SIWZ Formularz ofertowy – usunięte zostają pakiety nr 41,  42, 43, 44, 45, 

3) dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

a) Rozdz. XV. Warunki udziału w postępowaniu  - ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  

-    nie podlegają wykluczeniu, 

-    spełniają następujące warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Warunek dla pakietów nr 1-38:  

Wykonawca spełni niniejszy warunek jeśli będzie posiadał aktualne zezwolenie lub koncesję na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na 
podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 wrześnie 2001r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz. U. z 
2017r. poz. 2211 ze zm.) bądź innego dokumentu uprawniającego Wykonawcę do obrotu 
produktami leczniczymi. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży koncesję, 
zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (koncesję 
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego). 

Dla Pakietów nr 39 i nr 40 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ (JEDZ). 

 
b) Rozdz. IX . Wymagania dotyczące wadium  - ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. 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 24 194,00 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. 
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Kwoty wadialne dla poszczególnych pakietów: 

Pakiet nr: Kwota wadium:  Kwota wadium słownie: 
pakiet 1   2 570,00 zł (słownie:  Dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 2   2 150,00 zł (słownie:  Dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 3       50,00 zł (słownie:  Pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 4       60,00 zł (słownie:  Sześćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 5     690,00 zł (słownie:  Sześćset dziewięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 6     250,00 zł (słownie:  Dwieście pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 7     510,00 zł (słownie:  Pięćset dziesięć zł 00/100) 
pakiet 8     280,00 zł (słownie:  Dwieście osiemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 9  1 570,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 10        470,00 zł (słownie:  Czterysta siedemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 11        150,00 zł (słownie:  Sto pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 12       710,00 zł (słownie:  Siedemset dziesięć zł 00/100) 
pakiet 13       740,00 zł (słownie:  Siedemset czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 14        220,00 zł (słownie:  Dwieście dwadzieścia zł 00/100) 
pakiet 15  1 640,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc sześćset czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 16      880,00 zł (słownie:  Osiemset osiemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 17     410,00 zł (słownie:  Czterysta dziesięć zł 00/100) 
pakiet 18     360,00 zł (słownie:  Trzysta sześćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 19     440,00 zł (słownie:  Czterysta czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 20       90,00 zł (słownie:  Dziewięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 21     850,00 zł (słownie:  Osiemset pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 22     410,00 zł (słownie:  Czterysta dziesięć zł 00/100) 
pakiet 23     190,00 zł (słownie:  Sto dziewięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 24     340,00 zł (słownie:  Trzysta czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 25     630,00 zł (słownie:  Sześćset trzydzieści zł 00/100) 
pakiet 26         4,00 zł (słownie:  Cztery zł 00/100) 
pakiet 27     330,00 zł (słownie:  Trzysta trzydzieści zł 00/100) 
pakiet 28     160,00 zł (słownie:  Sto sześćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 29       20,00 zł (słownie:  Dwadzieścia zł 00/100) 
pakiet 30     430,00 zł (słownie:  Czterysta trzydzieści zł 00/100) 
pakiet 31     170,00 zł (słownie:  Sto siedemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 32     380,00 zł (słownie:  Trzysta osiemdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 33     140,00 zł (słownie:  Sto czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 34  1 050,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 35  1 640,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc sześćset czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 36  1 650,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 37  1 320,00 zł (słownie:  Jeden tysiąc trzysta dwadzieścia zł 00/100) 
pakiet 38       50,00 zł (słownie:  Pięćdziesiąt zł 00/100) 
pakiet 39     140,00 zł (słownie:  Sto czterdzieści zł 00/100) 
pakiet 40       50,00 zł (słownie:  Pięćdziesiąt zł 00/100) 

 
c) Termin, miejsce składania i otwarcia ofert – Rozdz. XII 
Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert 
wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 7 listopada 2018r. do godz. 10:00. W 
związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 7  listopada 2018r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  7  listopada 2018r. o godz. 10:15 

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. 

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 12a. wyżej cytowanej ustawy 
przekazał w dniu 18.10.2018r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Przesłane 

ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej przedmiotowego przetargu. 


