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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP–ZP / 170 /2013                                                 Kraków, dnia 26 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  i  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.)  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 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 24 poz. 4 oraz 5 do oddzielnego pakietu 
w celu złożenia oferty większej ilości wykonawców?  
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 24 poz. 4 i 5  i tworzy dla niej  grupę 24 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 24    –  68,00 zł
Grupa 24 a – 42,00 zł
2. Pytanie  
§ 2 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  
zdania w brzmieniu „ oraz postanowieniami niniejszej umowy” ?
Odpowiedź:
§ 2 ust.1 Umowy otrzymuje brzmienie:  „Przedmiotem umowy jest dostawa leków, wyrobów 
medycznych oraz środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ilościach i 
asortymencie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą 
przetargową z dnia ............................... r. oraz postanowieniami niniejszej umowy”.

3. Pytanie  
§ 3 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  
zdania w brzmieniu „ Jednocześnie Odbiorca oświadcza, że łącznie ograniczenie zamówienia leków  
przez Odbiorcę nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą  
umową” ?                                                                                                                                          
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

4. Pytanie  
§ 3 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po  
słowach „ w ust.1.” zdania w brzmieniu „ z zastrzeżeniem ust.2 powyżej” ? 
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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5. Pytanie  
§ 4 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po  
słowach „ podatku VAT wynosi” zdania w brzmieniu „ na dzień zawarcia umowy” ? 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

6. Pytania 
§ 5 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: zastąpienie  
słowa „dopuszcza” sformułowaniem      „ respektować będzie” ?

Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

7. Pytanie  
§ 6 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a)  
wydłużenie terminu dostawy do 24 godzin (b) zastąpienie sformułowania „w miejsce wskazane w  
zamówieniu” sformułowaniem „do Magazynu Apteki Szpitalnej” ?  
Odpowiedź:

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

8. Pytanie  
UWAGA: wskazywanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (np.. w tym samym  
dniu) powoduje znaczne ograniczenie podstawowych zasad pzp.: równego traktowania wszystkich  
wykonawców oraz uczciwej konkurencji- wyłącza z możliwości uczestniczenia w przetargu  
wykonawców, którzy posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od siedziby  
Zamawiającego 
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.  Dostawa ma odbywać się w terminie 3 dni 
roboczych  od  daty  złożenia  zamówienia,  w  przypadku  konieczności  dostawy  leku  „na 
ratunek” dostawa w terminie 12 godzin od chwili zgłoszenia.
9. Pytanie  
§ 7 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez zastąpienie  
sformułowania „w miejscu wskazanym przez Odbiorcę”  sformułowaniem „do Magazynu Apteki  
Szpitalnej” ?  
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

10.  Pytanie 
§ 10 ust.2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

11. Pytanie  
§ 10 ust.3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?
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Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

12. Pytanie  
§ 11 ust.4   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisów poprzez dodanie  
po słowie „Dostawca” sformułowania „w razie uznania zasadności reklamacji” ?  
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

13. Pytanie  
§ 12 ust.2 pkt.1), 2) i 3)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisów  w  
ten sposób, by:

obniżyć karę do 5% wartości niewykonanej części umowy - w przypadku zapisu pkt.1),

obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt. 2),

obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt.3),  
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

14. Pytanie  
§ 14 pkt.4)   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia z tego postanowienia  
zdania „oraz w §16 ust.2” ?  
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

15. Pytanie 
§ 16 ust.1  Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania:  
„Zgody takiej Odbiorca  i/lub  podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach  
przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda  
taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”? 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

16. Pytanie  
§ 16 ust.2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

17. Pytanie  
§ 18  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania sformułowania „ z  
uwzględnieniem wyjątków wskazanych niniejszą umową w tym § 5 ust.2 powyżej”. ? 
Odpowiedź: 
§ 18 umowy otrzymuje brzmienie: „Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla 
swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy z uwzględnieniem wyjątków wskazanych 
w  § 5 ust.2 umowy”

18. Pytanie dotyczy Grupy 2 poz.1
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Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie octenidyny, bez alkoholu i chlorheksydyny spełniający  
pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy grupy 2.

19. Pytanie dotyczy Grupy 2 poz.1
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotki oraz dokumentu dopuszczającego kosmetyk  
do obrotu?
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy grupy 2.
Zgodnie ze zmianami SIWZ zawartymi w piśmie DOP-ZP/157/2013 z dnia 18.06.2013r.

20. Pytanie dot. pakietu nr 48
Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gąbki pakowanej po 5 sztuk gdzie każda gąbka  
posiada osobne sterylne opakowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie dot. pakietu nr 48
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyraża zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej w rozmiarze  
10x8x0,5 cm zawierającej dwie sole gentamycyny 140 mg (siarczan i krobefat) o przedłużonym do  
10 dni uwalnianiu antybiotyku?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

22. Pytanie dot. pakietu nr 48
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu dostaw na  „cito”  w  przypadku wyrobu  
medycznego, którym jest gąbka do 24 godzin?
Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

23. Pytanie
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu  
umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 2
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii leków/ wyrobów medycznych /środków  
spożywczych za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2 lub 3,  
jednak nie więcej niż 10 % wartości zamawianej partii leków/wyrobów medycznych / środków  
spożywczych 
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii leków/ wyrobów medycznych /środków  
spożywczych za każdy dzień zwłoki w dostawie leków/ wyrobów medycznych /środków  
spożywczych w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości  
zamawianej partii leków/wyrobów medycznych /środków spożywczych .                          

Odpowiedź: 
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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24. Pytanie
Czy w związku z tym, że produkty lecznicze w zakresie pakietu nr 16, 33 i 49 są sprowadzane w  
ramach importu docelowego, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zaoferowania  
produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce oraz odstąpi od wymogu dostarczenia/przedstawienia  
aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany produkt leczniczy na każde żądanie  
Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza i modyfikuje SIWZ z dnia 28 maja 2013 r. w pkt. VII. 1  zdanie pierwsze, 
które otrzymuje brzmienie: „1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, wydane dla oferowanych produktów leczniczych, z wyjątkiem grupy 16, 33, 
49 gdzie Zamawiający dopuszcza produkty lecznicze bez konieczności uzyskania pozwolenia, 
sprowadzane z zagranicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,”  

25. Pytanie
Czy w grupie 7 – pozycja 1 – Omeprazolum 0,04 g inj. i.v. 1 fiol – Zamawiający dopuści, jako  
alternatywę, wycenę Pantoprazolu 40mg inj. i.v. 1 fiol?
Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. 

Termin składania ofert ustalona na dzień 22.07.2013r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 22.07.2013r. 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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