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Nasz znak : DOP – ZP 45/12/ 101/13                                               Kraków, dnia 21 marca 2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych ”

(ZP 45/2012)

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.

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 4 pozycji 1 Ciprofloxacinum 2mg/ml (200ml), co 
pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie  
niższej cenowo oferty?

Odpowiedź:  Tak , Zamawiający   wydziela z grupy 4 pozycje nr 1 i tworzy dla niej grupę 4 A.   

Ustala wysokość wadium: grupa 4 - 1.750,00 zł grupa - 4 A - 550,00 zł

Pytanie  2.  Czy  Zamawiający  w zadaniu  6  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  worka  3  komorowego Kabiven  do 
żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 100,0g, emulsję 
tłuszczową 40,0g, azot 5,4g, energię niebiałkową 800 kcal i osmolarność 1060mOsm/l objętość 1026ml?

Odpowiedź:  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie  3.  Grupa  1  poz.  1  -  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  w  tej  pozycji  substancji  
wiskoelastycznej o stężeniu 1,65% hialuronianu sodu, przy zachowaniu pozostałych parametrów/
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4.  dot. § 10 ust. 2 projektu umowy:
Czy  ze  względu  na  fakt,  iż  Wykonawca  nie  dysponuje  systemem  finansowo  -  księgowym  umożliwiającym 
zapisywanie faktur w wersji elektronicznej w formacie "DATAFARM" ani tez równoważnym, Zamawiający zgodzi 
się na dostarczenie faktur nie w wersji elektronicznej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający  wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5.  dot.  projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy wg poniższej propozycji:
Postanowienia ust. 1 nie dotyczą cen urzędowych oraz stawki Vat, których zmiana następuje z mocy prawa i nie  
wymaga zawierania zmiany stawki podatku Vat oraz zmian cen urzędowych. W takim przypadku zmianie ulegnie  
cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6.  dot. grupy 1 :
Czy w związku z tym że oferowane wyroby z grupy 1 stosowane są w planowanych zabiegach, Zamawiający  
potwierdzi, że nie będzie dokonywał zamówień w trybie "CITO" na ratunek?
Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza że nie będzie dokonywał zamówień w trybie na "CITO" na 
ratunek.
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Pytanie 7.  dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy wg poniższego zapisu:
Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości leków/ wyrobów medycznych 
w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania przy czym wielkość zamówienia może ulec zmianie o +/- 20  
% od ilości podanych w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 A substancję wiskoelastyczną:
- 14 mg hialuronianu sodu
- 0,056 mg diwodorofosforanu sodu x 2 H2O
- 0,70 mg wodorofosforanu disodowego x 12 H2O
- 8,15 mg chlorku sodu w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. dot. grupy 9 poz. 2

1. Prosimy o potwierdzenie , że należy wycenić 1000 pompek
2. W związku z  tym , że preparat posiada stawkę Vat 8% a pompki 23%, prosimy o możliwość  
wyceny pompek w osobnej pozycji nr 3
 
Odpowiedź:  Zamawiający  rezygnuje  z  pompek,  i  modyfikuje  ilość  podaną w kolumnie  nr  5  dla 

pozycji 1- 800 szt. , a dla pozycji 2 - 1500 szt.  pozostałe  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10. Grupa 11 poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego bezbarwnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  HSV)  w  czasie  do  30  sekund,  
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.
 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Grupa 11 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego barwionego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  HSV)  w  czasie  do  30  sekund,  
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Grupa 11 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt, który w Charakterystyce Produktu Leczniczego posiada 
przeciwwskazania lub specjalne ostrzeżenia lub ograniczenia do zastosowania u noworodków i dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający  nie stosuje preparatów opisanych w SIWZ u dzieci w tym noworodków.

Grupa 12 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego bezbarwnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia  ,  HSV,  Adeno,  Papova  SV  40),  
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków oraz chlorheksydyny, w opakowaniach 250 ml. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest 
zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 12 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt, który w Charakterystyce Produktu Leczniczego posiada 
przeciwwskazania lub specjalne ostrzeżenia lub ograniczenia do zastosowania u noworodków i dzieci?
Odpowiedź: Zamawiający  nie stosuje preparatów opisanych w SIWZ u dzieci w tym noworodków.

Grupa 12 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego bezbarwnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  HSV  Adeno,  Papova  SV  40), 
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków oraz chlorheksydyny, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować 
jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Grupa 12 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt, który w Charakterystyce Produktu Leczniczego posiada 
przeciwwskazania lub specjalne ostrzeżenia lub ograniczenia do zastosowania u noworodków i dzieci?
Odpowiedź: Zamawiający  nie stosuje preparatów opisanych w SIWZ u dzieci w tym noworodków.

Grupa 13 poz. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego bezbarwnego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  HSV)  w  czasie  do  30  sekund,  
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.
Odpowiedź:  W załączniku  nr  5  do  SIWZ Zamawiający  pomyłkowo  podał  opis,  o  którym mowa 
powyżej a zmodyfikowany załącznik nr 5 w grupie 13 zawiera zapis o następującej treści: 
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"poz. 1. Sterylny preparat gotowy do użycia,  bezzapachowy. Zawierający poliheksanidynę i betainę służący do 

czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym w sposób zapewniający ochronę 

tkanki. Do wielokrotnego i długotrwałego stosowania, nie powodujący podrażnień i alergii."

Grupa 13 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego barwionego, 
przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz  
płynów  ustrojowych,  zastrzykami,  punkcjami,  biopsjami,  opatrywaniem  ran  i  zdejmowaniem  szwów, 
przebadanego  dermatologicznie,  o  działaniu  natychmiastowym  oraz  zapewniającym  efekt  wymaganego 
przedłużonego działania, ułatwiający dobra przyczepność folii  operacyjnej,  nie wywołujący alergii,  o szerokim 
spektrum  działania  B,  MRSA,  Tbc,  F,  V  (HIV,  HBV,  HCV,  Rota,  Vaccinia,  HSV)  w  czasie  do  30  sekund,  
zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i 
jego związków, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany 
jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.
Odpowiedź: Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.

Grupa 13 poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt, który w Charakterystyce Produktu Leczniczego posiada 
przeciwwskazania lub specjalne ostrzeżenia lub ograniczenia do zastosowania u noworodków i dzieci?
Odpowiedź:
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert:  15 kwietnia 2013 r. 10:30, termin otwarcia ofert  :  15 kwietnia  2013 r. 
godz. 11:00.
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