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Katowice, dn. 12.08.2019r 
 
 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
                               Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 39.   Nr sprawy : ZP-19-091UN 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

             zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym   

uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu? 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  

Odp.: Zamawiający  wyraża zgodę na zamianę doustnych postaci leku o niemodyfikowanym 

uwalnianiu, natomiast nie wyraża zgody na zamianę postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu.  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki powlekane?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 

3. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 Czy zamawiający wymaga preparatu 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? Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ i nie zmienia 

ich. 

4. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 

litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? Odp.: Zamawiający  swoje wymagania określił 

w SIWZ i nie zmienia ich. 

 

„Należy zauważyć, że „Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie no wej możliwości nie jest 
wyjaśnieniem, lecz zmianą SIWZ, która winna powodować zmianę jego postanowień” (zob. wyrok z 28 marca 
2011 r., KIO 545/11). 
Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej 
zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest 
istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielana wyjaśnień, gdy 
wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ. 
Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie 
wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy 
wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”  
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