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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 / 210 /2011                                              Kraków, dnia 9 listopada 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  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 
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 22 poz. 4,5 (Carvedilol) i utworzenie odrębnego zadania  
na ten lek?
Odpowiedź:

Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. 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:
Zapisy  SIWZ  pozostają  bez  zmian,  Zamawiający  w  zapisach  załącznika  nr  5  do  SIWZ 
wymaga podania ceny za sztukę.

III. 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:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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IV. 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:
Tak,  Zamawiający  wyraża  zgodę  w  przypadku  zaprzestania  lub  braku  produkcji  danego 
produktu leczniczego na podanie ostatniej ceny i informacji o tym pod pakietem.

V. 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:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

VI. Pytanie Grupa13 poz. 2 (Dobutamine)
W związku z szacunkowo dużą wartością zamówienia zwracamy się z prośbą o zgodę na  
wydzielenie do osobnego zadania poz. nr 2 z Grupy 13 ( Dobutamine) oraz wyrażenie zgody  
na na zaoferowanie produktu pod nazwą Dobutamin Xexal 250 mg x 1 fiol.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt i wydziela z Grupy 13 pozycję nr 2  i tworzy dla 
niej Grupę nr 13 A. 
Ustala wysokość wadium: Grupa 13     -   4,00 zł
                                           Grupa 13 A –   896,00 zł

VII. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 ust. 1 zapisu „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. istotnej zmiany cen przez producenta.”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

VIII. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  w  §  10  ustęp  1  zwrotu  „dostarczenia  tych  
dokumentów Odbiorcy” na „wystawienia”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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IX. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 12 ust.  2 zapisu o treści „10% wartości  
przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3” na „ 5% wartości niezrealizowanej części  
umowy”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

X. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 16?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XI. Pytanie
Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby produkty lecznicze oferowane w ramach 
pakietu nr 49„A” pozycja 1 (Meropenem inj. trwałość roztworu powyżej 1h.) były  
dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polski?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami pkt. VII SIWZ.

XII. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ustęp 3 umowy i wydłuży  
termin dostaw leków „na ratunek” z 12 na 24 godz.?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XIII. Pytanie dotyczy Grupy 4
Poz. 8 Dexpanthenol 10 ml gutt.opht 
Lek jest zarejestrowany na rynku polskim  w  postaci żelu . Czy Zamawiający wyrazi zgodę  
na wycenę leku do oczu w żelu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku do oczu w żelu.

XIV. Pytanie dotyczy Grupy 4, Poz. 16  Povidone iodine  20 ml 
Zakończona produkcja w op po 20 ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na op po 30 ml ?
Proszę podać ilość opakowań.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w załączniku nr 5 do SIWZ w kol. 4 (Postać (j.m.) dla poz. 
16 wprowadza sol. 30 ml, ilość podana w kol. 5 pozostaje bez zmian.
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XV. Pytanie dotyczy Grupy 13, Poz. 2  Dobutamin 0,25g/5ml 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci koncentratu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci koncentratu.

XVI. Pytanie
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  preparatów  w  różnych  opakowaniach  
jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość  
będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?
Proszę  o  informację,  czy  jeśli  ogólna  ilość  sztuk  nie  jest  podzielna  przez  wielkość  
opakowania, czy Zamawiający dopuszcza: 
- wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po  
przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi ?
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op?
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź:
Zapisy  SIWZ  pozostają  bez  zmian,  Zamawiający  w  zapisach  załącznika  nr  5  do  SIWZ 
wymaga podania ceny za sztukę.

XVII. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast:  (tabletek  ,  tabletek  powlekanych   lub  kapsułek)  -  o  powolnym  uwalnianiu  –
(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
 (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XVIII. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  preparatów  zamiennie  tj.  ampułek  zamiast  
fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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XIX. Pytanie
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów,  
to pod pojęciem tabletek Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek?
Odpowiedź:
Tak.

XX. Pytanie
W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  Pyt.  XVI,  zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  
Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych netto za sztukę z dokładnością  
do czterech miejsc po przecinku w pozycjach, dla których jednostką miary jest sztuka ?
Odpowiedź:
Nie.

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 2 grudnia 2011r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert w dniu 2 grudnia 2011r. o godz. 11.00
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