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Nasz znak : DOP–ZP / 90 /2012                                                  Kraków, dnia 15 marca 2012 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leku ”
(ZP 40/2011) 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. 

1.  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:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. 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 umieszczone 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 SIWZ wymaga podania ceny za 
sztukę.

3. 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?
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Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie
Zwracamy się z prośba 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.

5. Pytanie
Czy Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w zakresie wzoru umowy poprzez jego uzupełnienie o  
zapisy  zezwalające na zmianę ceny produktu leczniczego w przypadku:
- objęcia leku stanowiącego przedmiot umowy decyzja refundacyjna lub objęcia decyzja  
refundacyjna leku, stanowiącego podstawę limitu,
- zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny leku objętego umowa lub zmiany decyzji  
refundacyjnej w zakresie ceny leku stanowiącego podstawę limitu?
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy§ 5 ust. 2 i 3 projektu umowy w następujący sposób:

2.  Postanowienia  ust.  1  nie  dotyczą  cen  urzędowych  oraz  stawki  VAT,  których  zmiana 
następuje  z  mocy  prawa.  Odbiorca  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku 
zmiany stawki podatku VAT oraz zmian cen urzędowych. W przypadku zwiększenia stawki 
VAT cena jednostkowa leku brutto nie ulegnie zmianie.
3.Cena jednostkowa leku (który znajduje się lub znajdzie się na liście leków refundowanych 
w czasie trwania umowy)  znajdującego się na liście leków refundowanych nie może być 
wyższa niż wynika to z zapisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12.05.2011 r.  o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz.  U.  Nr 122 poz.  696)  uwzględniając  liczbę  DDD leku.  Jeżeli  cena  jednostkowa leku 
objętego umową jest  wyższa  niż  cena  ustalona  na  podstawie   w/w ustawy,  to  ulega  ona 
obniżeniu  do  wysokości  ceny  ustalonej  na  podstawie   ustawy  z  dnia  12.05.2011  r.  o 
refundacji  leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) z uwzględnieniem DDD leku.
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6. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wykreślenie  z  Grupy  20  pozycji  nr  2  z  powodu  
zakończenia produkcji i sprzedaży tego leku?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wykreśla z Grupy 20 pozycję nr 2 - Theophyllinum 0,35g i w związku z 
tym ustala wysokość wadium dla Grupy 20 -  na kwotę  1.527,00 zł
                                          
7. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 3 ustęp 2 zapisu:” Zmniejszenie  
ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w  
niniejszej umowie.”?
Odpowiedź:
Nie, Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

8. 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.

9. 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.

10. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 16 ustępu 1?
Odpowiedź:
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Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

11. 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 startą 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. 
 
12.Pytanie do §4 ust.2 i ust.3 oraz §5 ust.3 projektu umowy.
Ze  względu  na  długi  okres  realizacji  dostaw  oraz  możliwość  ustawowej  zmiany  stawki  
podatku  VAT  w  trakcie  obowiązywania  umowy  przetargowej,  prosimy  o  wprowadzenie  
jednoznacznego  zapisu  umożliwiającego  zmiany  cen  brutto  produktów  będących  
przedmiotem umowy, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość
stawki  VAT.  Zaznaczamy  jednocześnie,  że  w  takim  przypadku  cena  netto  produktów  
będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie. 
Odpowiedź:
Zapisy § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy zostały określone w odpowiedzi na pytanie nr 5.

13. Pytanie
W  związku  z  zapisami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  SIWZ),  
zawartymi w Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz w §5 ust.2 projektu  
umowy, prosimy o odstąpienie od warunku wynikającego z treści art. 9 ust.2 ustawy z dnia  
12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  
żywieniowego  oraz  wyrobów  medycznych  (Dz.  U.  Nr  122,  poz.  696  z  późn.  zm.).  
Podkreślamy, iż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ leki nie są lekami stanowiącymi
podstawę  limitu  w  danej  grupie,  stąd  ich  ceny  mogą  znacznie  przekraczać  cenę  leku  
stanowiącego podstawę limitu.
Tymczasem  wykonawcy,  jako  podmioty  prowadzące  hurtowy  obrót  lekami,  nabywają  
produkty  od  producentów,  którzy  stosują  ceny  rynkowe,  wynikające  z  ich  kalkulacji,  
uwzględniającej  przede  wszystkim  koszty  wytworzenia,  a  co  za  tym  idzie  w  cenach  nie  
adekwatnych  do  cen  leków  stanowiących  podstawy  limitu.  Jak  wynika  z  powyższego  
wykonawcy, jako podmioty gospodarcze, nie są w stanie spełnić wymogu dostosowania cen  
do warunku określonego art.9 ust.2 ustawy refundacyjnej z tej przyczyny, iż wskazane w  
SIWZ leki są kupowane od producentów w cenach niejednokrotnie wyższych od cen zbytu  
leków stanowiących  podstawę  limitu,  a  wykonawcy  nie  mogą sprzedawać  produktów w  
cenach niższych od ceny zakupu.
Odpowiedź:
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

14. Pytanie do §16 ust.2 projektu umowy.
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.

15. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  grupie  16  pozycja  1  worka  3 
komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z  
tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową  
34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany  
85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w grupie 16 poz. 1 w/w produkt.

16. 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. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na  
udział dostawców z odległych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

17. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 16 z projektu umowy?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

18.  Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę która polegałaby na nadaniu § 17 następującego  
brzmienia: „Spory wynikające z realizacji  niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd  
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego”.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19. Pytanie
Ze względu na przewidziany w SIWZ 24-miesięczny  okres obowiązywania umowy, a także  
okoliczność, że ceny leków  stanowiących przedmiot zamówienia, w związku z wejściem z  
dniem 01.01.2012 roku ustawy refundacyjnej z dnia  12.05.2011 r.  mogą w trakcie trwania
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 umowy podlegać kilkukrotnie zmianom w stosunku do cen ofertowych, które Wykonawca  
ma zamiar zaoferować Zamawiającemu, co spowodować może w konsekwencji, powstanie  
po stronie Wykonawcy rażącej, niemożliwej do pokrycia straty w sytuacji, gdy nie będzie  
mógł odzyskać różnicy pomiędzy ceną danego leku określoną każdorazowo na podstawie  
obowiązującej  ustawy refundacyjnej  a ceną zaoferowaną w postępowaniu przetargowym  
prosimy o:
 a)  wykreślenie § 1 ust 5Projektu umowy ;
 -  bądź -  w przypadku zaistnienia groźby powstania istotnej szkody majątkowej po stronie  
Wykonawcy związanej  z  istotną zmianą cen urzędowych w stosunku do cen ofertowych  
leków stanowiących przedmiot zamówienia
b)  wyrażenie zgody na wyłączenie  produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary  
przez Wykonawcę  
c) wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę  
za porozumieniem stron
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dyrekcja  Szpitala  działając  na podstawie  art.  38 ust.  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.)  zmienia  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wykreślając  z 
Grupy 18 poz.  3  – Atropine  sulphate  0,25 mg tabl.  i  ustala  nową wysokość  wadium dla 
Grupy  18 w wysokości 139,00 zł.
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z  dnia  17.02.2012r.  w  pkt.  VIII/ppkt.  1 
Obowiązek  wpłaty  wadium,  zdanie  drugie  otrzymuje  brzmienie:  „W przypadku  składania 
oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium w wysokości 11.440,00 zł (słownie: 
jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych).”

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 10 kwietnia 2012r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert w dniu 10 kwietnia 2012r. o godz. 11.00

Z poważaniem,
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