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Nasz znak : DOP–ZP / 157 /2013                                                 Kraków, dnia 18 czerwca 2013 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 18/2013) 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.

1. Pytanie 
Czy Zamawiający w formularzu asortymentowo -cenowym wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej  
netto do czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym  twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym  twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym  twardych i elastycznych) - tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast:  (tabletek  ,  tabletek  powlekanych   lub  kapsułek  –  twardych  i  elastycznych)  -  o  powolnym  
uwalnianiu  –(tabletki,  tabletki  powl.  lub  kapsułki  twarde  i  elastyczne)  -   o  zmodyfikowanym 
uwalnianiu? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zamianę  postaci  form  iniekcyjnych:  ampułek  zamiast  fiolek  i  
odwrotnie?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

4. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje  
przerwa lub koniec w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

5. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Grupy 1 poz. 7 Tetanus Immunoglobulin 250 j.m. W  
celu zaoferowania korzystniejszej cenowo oferty?

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

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 1 poz. 7 Tetanus Immunoglobulin 250 j.m. i tworzy dla niej  grupę 1 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 1    – 974,00 zł
Grupa 1 a – 888,00 zł

6. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Grupy 3 poz. 5 Estradiol Depot w związku z zakończoną  
produkcja od 2007 roku i brakiem odpowiednika na rynku?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 3 poz. 5.

7. Pytanie
Czy  w  Grupie  46  poz.  1  Terlipressin  1  mg fiol.+  rozp.  w  związku  z  zakończeniem  produkcji  leku,  
Zamawiajacy wyraża zgodę na zaoferowanie w zamian preparatu Glypressin 1 mg/8,5 ml roztw. Do  
wstrz. - 50 amp.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat Glypressin 1 mg/8,5 ml roztw. do wstrz. - 50 amp.

8. 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 sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 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.

9. Pytanie
Jak  Zamawiający  rozumie  zapis  §5  ust.3  projektu  umowy  w  kontekście  komunikatu  Ministerstwa  
Zdrowia z dnia 16 marca 2012 roku (publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze zapis § 5 ust.  3 projektu umowy, należy stosować zgodnie z komunikatem 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2012r. (publikacja na stronie internetowej  Ministerstwa Zdrowia).

10. 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.

11. Pytanie dotyczy pakietu 48
Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt  
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.
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12. Pytanie dotyczy pakietu 48
„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i  
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

13. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 1, 2, 3 leku Biodacyna 0,25g/2ml,  
Biodacyna 0,5g/2ml, Biodacyna 1g/4ml?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

14. Pytanie
Czy  w  zadaniu  nr  29  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  leku  Povidone  iodine  0,1g/1g  
konfekcjonowanego w opakowaniach a 100 g z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Pytanie
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  w  pakiecie  nr  19  pozycja  1  (Budesonit  500  mcg/ml  zawiesina  do  
inhalacji) posiadał zarejestrowane wskazanie – ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

16. Pytanie
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  59  w  pozycji  1  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3  komorowego  
SMOFKabiven  zawierającego  10%  roztwór  aminokwasów  25,0g  z  tauryną,  4g  azotu,  glukozę  z  
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 19g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25%  
oleju  z  oliwek,  15% oleju  rybiego)  węglowodany 63g o  energii  pozabiałkowej  450 kcal,  pojemności  
493ml?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

17. Pytanie
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  59  w  pozycji  2  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  worka  3  komorowego  
SMOFKabiven  zawierającego  10%  roztwór  aminokwasów  75,0g  z  tauryną,  12g  azotu,  glukozę  z  
elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25%  
oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności  
1477ml?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

18. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ustęp 3 umowy i wydłuży termin dostaw  
leków "na ratunek" z  12 godz.  na 1 dzień roboczy?.  Wydłużenie  terminu dostaw pozwoli  na udział  
dostawców z odległych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność
Odpowiedź:
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Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19. Pytanie dotyczy Grupy 62
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie octenidyny, bez alkoholu i chlorheksydyny spełniający  
SIWZ, zarejestrowany jako kosmetyk?
Z uwagi na brak określenia w SIWZ, jakie dokumenty należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia  
rejestracji zaoferowanego produktu, prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga złożenia ulotki  
informacyjnej  i  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu,  tj  Potwierdzenia  przyjęcia  formularza  
przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na  
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. preparat. 
Zamawiający wyjaśnia,  że przez „inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te  produkty do obrotu i 
stosowania”  w  przypadku  kosmetyków  Zamawiający  rozumie  potwierdzenie  przyjęcia  formularza 
przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na 
terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Zgodnie  z  pkt.  VII.1  SIWZ  Zamawiający  wymaga  złożenia 
stosownego oświadczenia.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający dodaje:

1. w pkt. VII SIWZ z dnia  28 maja 2013r. pkt. 3  o brzmieniu: 
„pkt. 3  Ulotka informacyjna oferowanego produktu w języku polskim – dotyczy grupy 61 i 62” 

2.  do § 7  projektu umowy  ust. 4 o brzmieniu: 
„Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą preparatów w zakresie 
grupy 61 i 62 po 20 szt. ulotek preparatów w języku polskim .”

Termin składania ofert ustalona na dzień 11.07.2013r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 11.07.2013r. godz. 11.00

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się  
wiążące.
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