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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/2/2017, pn. Dostawa różnych produktów 

leczniczych, środków obniżających krzepliwość krwi, środków immunosupresyjnych, 
szczepionek, środków przeciw nadciśnieniu, preparatów przeciw anemii, insulin oraz 
środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

że Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytanie Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1  

 
Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1 

Czy w zadaniu nr 14 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu i QAV, o przyjemnym 

zapachu, spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccina, Rotawirus, 

Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 30 min. preparat może być  

dozowany w postaci piany w opakowaniach 0,5L i 5L? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 2 

Czy w zadaniu nr 14 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie etanolu, zawierający w swoim 

składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, niezawierający substancji zapachowych, spektrum działania 

B EN 13727 (łącznie MRSA), Tbc EN 14348, F (C. albicans) EN 13624, V (Adeno, Polio, Rota, Noro) EN 14476 w 

czasie 1 min., preparat może być  stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3. dot. zadania nr 14, poz. 3 

Czy w zadaniu nr 14 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić chusty pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 

17,5 x 36 cm lub 150 chusteczek o wymiarach 15 x 30 cm, gramatura ok. 48g/m2 (tolerancja +/-5%)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4. dot. zadania nr 14, poz. 5 

Czy w zadaniu nr 14 poz. 5 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie czwartorzędowych związków 

amoniowych, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus 

grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut, preparat może być dozowany również za pomocą 

piany? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 
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ZESTAW 2 

 

Pytanie 1. dot. zadania nr 13, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 13 poz. 2 Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy w opakowaniach 

=5l spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości opakowań =5l które należy 
wycenić. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Przy zaoferowaniu pojemników =5l należy wycenić 30 

opakowań. 

 

Pytanie 2. dot. zadania nr 13, poz. 2 
W przypadku braku zgody na dopuszczenie w Zadaniu 13 poz. 2 preparatu w opakowaniach = 5l, prosimy o 

wydzielenie z Zadania 13 poz. 2 do odrębnego Pakietu.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 1. w zestawie 2. 

 

 

ZESTAW 3 
 

Pytanie 1. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §1 ust. 2 
Prosimy o zmianę zapisu. Dla zadania 13, 14 - dostawy na cito w terminie 48 h w dni robocze. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 1 

Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł (...) nie może być niższa niż 100 zł" na zapis: "(...) w 

wysokości 20 zł (...) nie może być niższa niż 20 zł". 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 2 
Wzór umowy par. 3 ust. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: "powiększoną o 20 %, ale nie niższą niż 200 zł". 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 4 

Wzór umowy par. 3 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 100 zł za każdy dzień" na zapis: "(...) w 

wysokości 20 zł za każdy dzień". 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
ZESTAW 4 

 
Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach do 650ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. 

  

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego 

wrażliwego na działanie alkoholu w szerokim spektrum działania B,F,V(HIV, HBV, HCVM Rota, Papova, Vaccinia) 

w czasie 1min, Tbc w czasie 15 minut w opakowaniach 1l i 5l? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3. dot. zadania nr 14, poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o rozmiarze 30 x 30 cm w opakowaniach 100 sztuk spełniający pozostałe 

wymagania SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. 
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Pytanie 4. dot. zadania nr 14, poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i biguanidu do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni i  sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o spektrum działania B,Tbc,F – 

1min V(BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 5min opakowaniach do 1l? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
 

ZESTAW 5 
 

Pytanie 1. dot. zadania nr 14, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach do 1L oraz a 5kg spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 2. dot. zadania nr 14, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 30x30 (100szt)lub 30x24 (111szt) wykonane z wysoko 

jakościowej włókniny o gramaturze powyżej 45g/cm3 spełniające pozostałe zapisy SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ. 

 

 

ZESTAW 6 
 

Pytanie 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.5 

i ust.6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa zakresu zmian. 

 
Pytanie 2. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 1 

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. 

 

Pytanie 3. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 2 

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. 

 
Pytanie 1. dot. załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy -  §3 ust. 4 

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. 

 

 
ZESTAW 7 

 

Pytanie 1.  
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi 

zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki 
powlekane/ i odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym 

uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku: tabletki na tabletki drażowane, 

tabletki na tabletki powlekane, tabletki o przedłużonym uwalnianiu na tabletki o zmodyfikowanym 

uwalnianiu i odwrotnie. 
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Pytanie 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 (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc 
po przecinku)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaokrąglenia „w górę” do pełnych ilości opakowań, przy czym 

Zamawiający dopuszcza przeliczenie tylko w przypadku zaproponowania opakowań mniejszych niż 

w SIWZ. 

 

Pytanie 3. dot. zadania nr 1 
Czy Zamawiający zezwala na wycenę preparatów w opakowaniu o innej pojemności i gramaturze niż podana 

przez Zamawiającego, a liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna pojemność/gramatura 
była zgodna z SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku zaproponowania opakowań 

mniejszych niż w SIWZ. Zamawiający wymaga wówczas zaokrąglenia „w górę” do pełnych ilości 

opakowań.  

 

Pytanie 4. dot. zadania nr 1, poz. 11– Formaldehyd  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o stęż. 37%? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5. dot. zadania nr 1, poz. 36 – Chlorek potasu  

Czy w związku z brakiem dostępności na rynku preparatu w opak. 1000g, Zamawiający zezwoli na wycenę 
preparatu w mniejszych opakowaniach np. 100g lub 50 g z odpowiednim przeliczeniem i podanie ceny zgodnie z 

Formularzem za 1000g? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany: 



w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 
1. w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy  

 
 

Zmiany zostały naniesione w Projekcie umowy, który oznaczono jako poprawiony Załącznik nr 4 do 
SIWZ - Projekt umowy i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

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

 

 

 

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  

 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
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