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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 3/2009) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania. 

I.  Pytanie 
Prosimy  o  sprecyzowanie  zapisu  &  3  pkt.  2  projektu  umowy  dołączonego  do  Specyfikacji.  W 
punkcie  tym  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niewykorzystania  całości  przedmiotu 
określonego w poszczególnych pakietach. Prosimy o określenie maksymalnej granicy, w zakresie  
której umowa może zostać niezrealizowana.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Czy można zastąpić atesty i świadectwa rejestracji na poszczególne pozycje oświadczeniem o ich  
posiadaniu w siedzibie Oferenta i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

III. Pytanie  
Czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest  
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić  
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać  
go wcale?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany 
lub jest tymczasowy brak produkcji tego leku a nie ma innego leku równoważnego, którym można by 
było go zastąpić,  aby wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży wraz z uwagą o jego braku.

IV. Pytanie 
Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.  
1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 
r. Nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne brzmienie,  
Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zapis w poniższym brzmieniu?:
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1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto  

pozostanie bez zmian;
2) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra,  

przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania  
nowych leków a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;

3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
4) uzasadnionych  zmian  wprowadzonych  przez  producentów  leków,  na  podstawie 

dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
5) zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą  

NBP;
2.  Zmiany  wymienione  w  ppkt  1),  2)  i  3)  następują  z  mocy  prawa  i  obowiązują  od  dnia 

obowiązywania odpowiednich przepisów.

3. Zmiany wymienione w ppkt 4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, w terminie do 14  
dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.

4.  W  przypadku  szczególnych  okoliczności,  takich  jak  wstrzymanie  lub  zakończenie  produkcji,  
strony  dopuszczają  możliwość  dostarczania  odpowiedników  preparatów  objętych  umową.  
Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w pkt. 3.

5.    Strony  dopuszczają  zmianę  cen  jednostkowych  preparatów  objętych  umową  w  przypadku 
zmiany  wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem  zasady  
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

6.  W przypadku kiedy  strony nie  dojdą do  porozumienia w zakresie  zmian cen leków objętych  
umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

Odpowiedź:
Nie. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian.
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