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Nasz znak : DOP – ZP /     /2011                                                  Kraków, dnia 26 października 2011 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leku ”
(ZP 27/2011) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust. 2 i 4 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  zmienia  treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. 

I.  Pytanie 
Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi,  
wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktów  w  trybie  artykułu  4  pkt  3a  Prawa  
Farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. z późn. zm.)  
dla asortymentu określonego w Grupie nr 49?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Grupy nr 49 poz. 2  i utworzy nowe  
zadanie, co przyczyni się do możliwości przystąpienia naszej firmie z w/w asortymentem i  
złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty przetargowej. 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z Grupy 49 pozycję nr 2  i tworzy dla niej Grupę nr 49 A. 
Ustala wysokość wadium: Grupa 49 -  190,00 zł
                                           Grupa 49 A – 3.810,00 zł
III. Pytanie
Czy Zamawiający,  w pakiecie 49 pozycja 1 wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym był w  
postaci  proszku  do  sporządzania  roztworu  do  wstrzykiwań  domięśniowych,  dożylnych  i  
infuzji?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
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IV. Pytanie
Czy Zamawiający ,  w pakiecie  49 pozycja 1 wymaga aby Ceftazydym miał w rejestracji  
wskazanie do stosowania m. in.  przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej,  posocznicy,  
zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

V. Pytanie
§ 3 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu  
realizacji umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają  bez zmian.

VI. Pytanie
§ 5 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia, tak aby w  
przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie uległa cena brutto, uwzględniająca nową  
stawkę – cena netto pozostawałaby niezmieniona?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają   bez zmian.

VII. Pytanie
§ 6 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla  
zamówień 'na ratunek” do 24 godzin?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają   bez zmian.

VIII. Pytanie
§ 10 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie obowiązku umieszczania  
na fakturze numeru umowy?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają   bez zmian.

IX. Pytanie
§  16 ust.  1  Umowy –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na usuniecie  tego postanowienia,  
ewentualnie na  uzupełnienie o następujące sformułowanie przy czym Odbiorca nie może  
odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy 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

X. Pytanie
§ 16 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie obowiązku umieszczenia  
na fakturze informacji o zakazie przelewu wierzytelności?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają   bez zmian.

XI. Pytanie
W związku z bardzo dużą wartością zamówienia zwracamy się z  prośbą o wydzielenie  z  
grupy 49 do osobnego zadania pozycji nr 2 (meropenem).
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr II.

XII. Pytanie
Zwracamy  się  z  prośbą  o  zniesienie  zamieszczonego  przy  pozycji  nr  2  w  grupie  49  
(meropenem) zapisu tj. „ wymagana trwałość roztworu powyżej 1 godziny”. Prosimy zatem  
o  odpowiedź  na  pytanie  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wydzielenie  do  osobnego  
zadania  poz.  2  z  grupy  49  oraz  dopuszcza  w  w/w  zakresie  preparat  równoważny  –  
Meropenem  Sandoz,  o  identycznych  wskazaniach  potwierdzonych  przez  EMEA,  z  
powodzeniem stosowany w wielu polskich i europejskich szpitalach i klinikach?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie znosi zapisu „wymagana trwałość roztworu powyżej 1 godziny”i nie 
dopuszcza preparatu równoważnego. Zamawiający modyfikuje zapisy grupy 49 A zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr XIII.

XIII. Pytanie
W  przypadku  jeżeli  Zamawiający  jednakże  podtrzymuje  swoje  stanowisko  w  sprawie  
konieczności utrzymania w mocy zapisu o treści „wymagana trwałość roztworu powyżej 1  
godziny” zamieszczonego w specyfikacji przy pozycji 2 (meropenem) w grupie 49, biorąc  
pod  uwagę  że  konieczność  stosowania  preparatu  z  takim  zapisem  w  charakterystyce  
produktu  leczniczego  będzie  dotyczyło  tylko  nielicznej  i  wybranej  grupy  pacjentów,  
zwracamy się z prośbą o pozostawieniu w zadaniu takiej ilości preparatu, która odpowiada  
rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego na preparat  z  tak określoną trwałością.  
Zwracamy  się  wówczas  z  prośbą  o  wydzielenie  do  osobnej  grupy  pozostałej  części  z  
deklarowanej wstępnie w SIWZ ilości preparatu z opisanego zadania, umożliwiając w ten  
sposób  dopuszczenie  do  nowego  zadania  oprócz  leku  oryginalnego  również  preparat  
generyczny Meropenem Sandoz, o identycznych wskazaniach potwierdzonych przez EMEA.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący 
sposób:
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Grupa 49 A

Grupa 49 B

L.p. Nazwa międzynarodowa Dawka Postać (j.m.) Ilość
1 2 3 4 5

1 Meropenem 1,0g fiol. 1800
Ustala wysokość wadium: Grupa 49 A -  1.905,00 zł
                                           Grupa 49 B – 1.905,00 zł

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 do dnia 25 listopada 2011r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 11.00
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Nazwa międzynarodowa Dawka Ilość

1 2 3 4 5

1 1,0 g fiol.

1800

L.p. Postać (j.m.)

Meropenem                          
             *trwałość roztworu 
powyżej 1 h


