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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 4/2011) 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 wyraża zgodę  na dodanie w paragrafie 5 ustęp 2 zapisu o treści: ”Zamawiający  
dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że  
zmiany  te  są  konieczne  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  zamówienia   w  szczególności  
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
b. zaprzestania  produkcji  lub  dystrybucji  produktów  będących  przedmiotem  dostawy,  

wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych  
władz),  jak  również  braku możliwości  pozyskania  produktów będących przedmiotem  
dostawy  wskutek  okoliczności,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  
nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

c. Istotnej zmiany cen przez producenta
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 7 ustęp 3 zapisu „z rozładowaniem na  
półkę siłami Dostawcy”?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

III. Pytanie
Czy w pakiecie 43 Zamawiający wymaga opakowania typu butelka stojąca odkręcona, z niekapiącą  
wylewką?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

IV. Pytanie
Czy  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku  
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą strata  
dla  Wykonawcy),  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wyłączenie  tego  produktu  z  umowy  bez  
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 3 ust. 1 projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V. Pytanie – dotyczy § 16 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze informacji o  
zakazie cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

VI. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby wydzielić z Grupy nr 5 pozycje: 19, 21, 22, 33, 1, i zechce  
utworzyć  z  nich  odrębny  pakiet  lub  pakiety,  lub  dołączyć  do  grupy  nr  29  co  umożliwi  
zaproponowanie  wiodącemu producentowi  leków bardzo  korzystnej  ceny  oraz  zwiększy  liczbę  i  
konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ 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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