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Nasz znak : DOP – ZP 7/ 69/12                                                  Kraków, dnia 26 lutego 2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę kontrastów do badań tomografii komputerowej oraz 

kontrastów do badań naczyniowych ”
(ZP 7/2013)

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 w grupie 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie flakonów o pojemności: 20 ml, 50 ml,  
100 ml, 500 ml - ze względu na brak pojemności 200 ml?  
Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie 2. Zwracamy się o zmianę poniższego zapisu SIWZ dla pakietu 1 , 2:

"2. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 
r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) (odpowiednio):
-  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego lub  koncesja  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w 
zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
- Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca 
jest wytwórcą,
- w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające  
uprawnienia  przyznane  przez  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  w  zakresie  obrotu  produktami 
leczniczymi."

na brzmiący:
"2. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 
r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) (odpowiednio):
-  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego lub  koncesja  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w 
zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu 
i sprzedaży produktów leczniczych. "
- Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca 
jest  wytwórcą  lub  inny  dokument  upoważniający  Wykonawcę  do  obrotu  i  sprzedaży  produktów 
leczniczych. "
- w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające  
uprawnienia  przyznane  przez  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  w  zakresie  obrotu  produktami 
leczniczymi."
Odpowiedź:  Zamawiający   modyfikuje SIWZ, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.   

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

Termin składania ofert: 1 marca 2013 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 1 marca 2013 r.  godz. 10:30.
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