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 Nasz znak : DOP – ZP / 31 /2010                                                        Kraków, dnia 25  marca 2010 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 3/2010) 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 
Czy  Zamawiający  w  Grupie  31  w  poz.  2  i  3,  dopuści  preparat  immnuoglobulin 
niespecyficznych pod nazwą handlową, Kiovig?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie.
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  w  grupie  nr  31  poz.  2  i  3  równoważnej  
immunoglobuliny  ludzkiej  tj.  w  pozycji  nr  2  Sandoglobuliny  P  3g  a  w  pozycji  nr  3  
Sandoglobuliny  P  6g  z  odpowiednim  przeliczeniem:  np.  
poz..  2  Immunoglobulina  niespecyficzna  2,5g  lub  3g         2400op  lub  2000op
poz..  3  Immunoglobulina  niespecyficzna  5g  lub  6g        20op  lub    17  op
lub
poz..  2  Immunoglobulina  niespecyficzna  2,5g  lub  3g  6000  gram
poz..  3  Immunoglobulina  niespecyficzna    5g  lub  6g    100  gram
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

III. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na zmniejszenie  wysokości  kary  umownej  w przypadku 
zwłoki w dostawie przedmiotu umowy z 0,5% na 0,25% wartości niezrealizowanej części  
dostawy, za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez  zmian.
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IV. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na zmniejszenie  wysokości  kary  umownej  w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca z 10% na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V. Pytanie
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 zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena  
innych opakowań leków spełniających właściwości  terapeutyczne jest  korzystniejsza pod 
względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość  
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ  Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę.

VI. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  postaci  proponowanych  preparatów  –
 tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub  
ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

VII. Pytanie
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub  
braku produkcji  danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej  
ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź:
W przypadku zaprzestania  lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający dopuszcza 
podania  ostatniej  ceny preparatu   i  informacji  o  tym pod pakietem,  z  wyjątkiem pozycji 
wykreślonych z postępowania w piśmie DOP-ZP/30/2010 z dnia 22 marca 2010 r.

VIII. Pytanie
Czy  można  wycenić  lek  równoważny  pod  względem  składu  chemicznego  i  dawki  lecz  
różniący  się  postacią  (tabletki  na  tabletki  powlekane  lub  kapsułki  lub  drażetki  
i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
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IX. 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?:
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 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 punkcie 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:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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X. Pytanie dotyczy § 3 pkt. 2 projektu umowy
Prosimy o dopisanie  słów:  „Jednak realizacja  wartości  przedmiotu umowy wyniesie  co  
najmniej 80 %”.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XI. Pytanie dotyczy § 10 pkt. 4 projektu umowy
Prosimy o dopisanie zdania: „Jako dzień zapłaty  faktury przyjmuje się datę obciążenia  
rachunku bankowego Zamawiającego”.
Odpowiedź: 
Zamawiający do § 10 pkt. 4 projektu umowy dodaje zdanie drugie, w związku z tym § 10 pkt. 
4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Płatność  należności  będzie  dokonywana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Dostawcy 
wskazany  przez  niego  na  fakturze  VAT.  Jako  dzień  zapłaty  faktury  przyjmuje  się  datę 
obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.”

XII. Pytanie dotyczy § 10 pkt. 2 projektu umowy
Prosimy o wykreślenie tego punktu.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XIII. Pytanie dotyczy § 11 pkt. 4 projektu umowy
Rozpatrzenie  reklamacji  jakościowej  w  ciągu  7  dni  jest  niewykonalne.  Ewentualne  
reklamacje  jakościowe  leków  wiążą  się  ze  szczególnymi  procedurami  do  których 
zobowiązany jest producent leków stosowanych przepisami. W związku z tym proponujemy 
zmianę  przedmiotowego  zapisu  na  następujący:  „  W  przypadku  stwierdzenia  braków 
ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę,  
który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
− braków ilościowych w ciągu 48 godzin
− wad jakościowych w ciągu 14 dni”
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XIV. Pytanie dotyczy § 12 pkt. 2.1 projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10 % do 5 %.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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XV. Pytanie dotyczy § 11 pkt. 2 projektu umowy
Prosimy o zmianę kary z „0,5 % wartości zamawianej partii  leków” na „0,5% wartości  
niezrealizowanej partii leków”.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XVI. Pytanie dotyczy § 16 pkt. 1 projektu umowy
Prosimy o wykreślenie słowa „pisemnej”
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XVII. Pytanie dotyczy załącznika nr 4 grupa 11 pozycja 13
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z grupy 11 pozycji 9 z powodu zakończenia produkcji  
tego preparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wykreśla z grupy 11 pozycji nr 9.

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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