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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

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

Nasz znak : DOP – ZP / 201/2011                                                  Kraków, dnia 20 października 2011 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leku – interferon beta 1b”
(ZP 26/2011) 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  w  przypadku  wstrzymania  produkcji  lub  wycofania  z  obrotu  przedmiotu  umowy  i  braku  
możliwości  dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np.  będzie to groziło rażącą  
stratą  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 projektu umowy pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Do  § 16 ust. 2 – Prosimy o rezygnację z konieczności umieszczania na fakturze zapisu o zakazie  
cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego przy jednoczesnym zobowiązaniu do umieszczania na  
fakturze numeru umowy w ramach, której dokonywany jest zakup. Jednocześnie wyjaśniamy, iż  
przy ewentualnej cesji zawsze wymagana jest kopia umowy wiążącej strony, zatem informacja o  
warunkowej cesji jest jawna. 
Odpowiedź:
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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