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Nasz znak : DOP–ZP / 273  /2013                                                        Kraków, dnia 15 listopada 2013 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 29/2013) 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 2013 r. poz. 907 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 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:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na dodanie do § 6 umowy ustępu 4 o następującej treści „Jeżeli dostawa  
wypada  w  dniu  wolnym  od  pracy,  w  sobotę,  bądź  poza  godzinami pracy  apteki  dostawa  nastąpi  w  
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ. 

3. Pytanie
W  związku,  iż  dostępne  na  rynku  polskim  produkty  do  żywienia  dojelitowego  mają  średnio  12  –  
miesięczny  okres  przydatności  od  momentu  wyprodukowania  w  fabryce,  prosimy  Państwa  o  
uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowania dostawy  
produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla  
danego produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w przypadku  produktów do żywienia dojelitowego dostawę produktu  z terminem 
ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu.

4. Pytanie  dotyczy Grupa 14 (Dobutamina)
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w Grupie 14 produktu pod nazwą Dobutamin Sandoz  
250mg x 1 fiol.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść SIWZ w grupie 14 w kolumnie 2 i 3 winno być:
L.p. Nazwa międzynarodowa Dawka

1 2 3

1 Dobutamine hydrochloride 250 mg
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5. 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:
W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego produktu z umowy. 
Do § 3 ust. 1 dodaje się zdanie  trzecie w brzmieniu:
„W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku leku/ wyrobu medycznego/ środka 
spożywczego, o którym mowa w załączniku nr 1, i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku/ 
wyrobu medycznego/ środka spożywczego Odbiorca dopuszcza wykreślenie tego leku/ wyrobu 
medycznego/ środka spożywczego z załącznika nr 1  oraz przewiduje możliwość zmiany umowy w tym 
zakresie.”

6. Pytanie
 Prosimy o rozszerzenie zapisu §12 ust.2 pkt 2) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie  
na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "... w wysokości  
0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ...".  
Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym  
jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zmienia zapis §12 ust.2 pkt 2) projektu umowy który otrzymuje brzmienie:
„w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej w terminie zamawianej partii leków/ wyrobów 
medycznych /środków spożywczych za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 
6 ust. 2 lub 3,”

7. 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.

8. 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 SIWZ pozostają bez zmian.

9. 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 SIWZ pozostają bez zmian.
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10. 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:
Tak, § 4 ust.3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy z uwzględnieniem podatku VAT 
wynosi ..................... (słownie: ................................ .......................................................).”

11. Pytanie 
§ 5 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: zastąpienie słowa  
„dopuszcza” sformułowaniem      „ respektować będzie” ?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

12. 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 SIWZ pozostają bez zmian.

13. 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 SIWZ pozostają bez zmian.

14. Pytanie  
§ 10 ust.2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający zgodnie z § 10 ust.2  projektu umowy wymaga 
dostarczenia faktury „ ...w formie elektronicznej w formacie „DATAFARM”, jeżeli ma takie możliwości 
techniczne.” 

15. Pytanie
§ 10 ust.3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź:

      Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

16. Pytanie
§ 11 ust.4   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisów poprzez dodanie po  
słowie „Dostawca” sformułowania „w razie uznania zasadności reklamacji” ?  
Odpowiedź: 
§ 11 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w razie uznania zasadności reklamacji dostarczyć
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 brakujące leki/ wyroby medyczne /środki spożywcze  lub leki/ wyroby medyczne /środki spożywcze 
wolne od wad w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.”

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

(a)obniżyć karę do 5% „wartości niewykonanej części umowy” - w przypadku zapisu pkt.1),
(b) obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt. 2),
(c) obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt.3),

Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

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

19. 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 SIWZ pozostają bez zmian.

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

21. Pytanie
§ 18  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania sformułowania „ z uwzględnieniem 
wyjątków wskazanych niniejszą umową w tym § 5 ust.2 powyżej” ?
Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

22.  Pytanie
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  Pakietu  nr  23  pozycji  nr  9  –  Ornithine  3g/5g  do  
odrębnego  pakietu,  tak  aby  Wykonawca  mógł  złożyć  ofertę  konkurencyjną  cenowo?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 23 poz. 9  Ornithine 3g/5g i tworzy dla niej  grupę 23 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 23    – 199,00 zł
Grupa 23 a – 350,00 zł
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23. Pytanie dotyczy Grupy 6
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazide (Diaprel MR) 60 mg x 60 tabl. o  
zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazide (Diaprel MR) 30 mg x 90 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu z  
zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?
Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 60 mg,  
jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2).
Diaprel MR w dawce 60 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446) jest  
objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R).
W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 60  
mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w grupie 6  poz. 1 Gliclazide w dawce 60 mg w ilości 21 600 tabletek.

24. Pytanie  dotyczy SIWZ, rozdział III
Wnosimy o wykreślenie konieczności posiadania zgłoszenia/powiadomienia/wniosku do Prezesa Urzędu  
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie grupy  
47. Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych (wapno sodowane jest wyrobem medycznym)  
dokument  zgłoszenia/powiadomienia/wniosku nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób medyczny do  
obrotu  –  jest  nim  jedynie  deklaracja  zgodności  oraz  certyfikat  CE.  Dokument   zgłoszenia/  
powiadomienia/  wniosku jest  jedynie  administracyjnym wymogiem poinformowania  o  wprowadzeniu  
wyrobu  medycznego  do  obrotu  na  terenie  RP.  należy  również  wrócić,  że  wymóg  posiadania  w/w  
dokumentu  przez  wyrób  medyczny  powoduje,  ze  Wykonawcy  chcący  zaoferować  Zamawiającemu  
nowoczesne wyroby medyczne (Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Prezesa w ciągu 7 dni
od daty wprowadzenia wyrobu medycznego na terenie RP), które jeszcze nie zostały sprowadzone na  
teren RP, nie mogą złożyć oferty.
Odpowiedź:
W przypadku wyrobów medycznych Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na etapie składania ofert 
był  w posiadaniu deklaracji  zgodności  oraz certyfikatu jednostki  notyfikującej  ( dotyczy klasy wyrobu 
medycznego I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). Natomiast na etapie realizacji umowy, zgodnie 
z § 9 projektu umowy, Wykonawca już w przypadku pierwszej dostawy może zostać zobowiązany do 
dostarczenia  ww.  dokumentów oraz zgłoszenia/powiadomienia/wniosku  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

25. Pytanie dotyczy SIWZ, rozdział IV pkt. 2
Wnosimy o dopisanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści:”Maksymalny czas wydłużenia czasu trwania  
umowy wynosi 6 m-cy”.
Odpowiedź:
Tak,  Zamawiający  dopisuje  do  rozdz.  IV  pkt.  2  SIWZ  z  dnia  22.10.2013  r.  zdanie  drugie  o  treści:  
„ Maksymalny czas wydłużenia czasu trwania umowy wynosi 6 m-cy”.
§ 13 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Odbiorca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy, z tym że czas 
wydłużenia czasu trwania umowy może wynosić maksymalnie 6 miesięcy, o czas niezbędny na 
zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr1 do umowy.”

26. Pytanie dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, § 3 ust. 2
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w/w punktu poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści  „o ile część  
niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości  umowy”.

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:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

27. Pytanie dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, §5 ust. 2
Zwracamy  się  z  prośbą  o  zmianę  zapisu  w/w  punktu  poprzez  dopisanie  zastrzeżenia  o  treści:  „w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena  
brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT”.
Odpowiedź:
Zapisy §5 ust. 2 projektu umowy otrzymują brzmienie:
„Postanowienia ust. 1 nie dotyczą cen urzędowych oraz stawki VAT, których zmiana następuje z mocy 
prawa i nie wymaga zawierania pisemnych aneksów do umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki  
podatku  VAT,  cena  netto  pozostaje  bez  zmian,  zmianie  ulega  cena  brutto  proporcjonalnie  do 
wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.”

28. Pytanie Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, §6 ust. 2 i 3
Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych i rezygnację z dostaw „na cito” w  
przypadku wapna sodowanego (grupa 47), które jest wyrobem medycznym a nie lekiem, nie ma potrzeby  
zamawiania go w trybie ekspresowym, dodatkowo posiada indykator zużycia, więc łatwo jest przewidzieć,
kiedy należy złożyć zamówienie.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian. § 6 ust. 3 dotyczy „ ... leku „na ratunek” ...”, a więc produktu 
leczniczego a nie wyrobu medycznego.

29. Pytanie Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, §10 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu wymagającego dostarczenie do Zamawiającego faktury w  
wersji  elektronicznej  dla  grupy  47.  W  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  zamówienia  będą  składane  
jedynie  na  jedną  pozycję,  więc  wymóg  postawiony  przez  Zamawiającego  jest  wielce  kłopotliwy  dla  
wykonawców, którzy muszą dostosować swoje systemy księgowe do systemu Zamawiającego i w związku  
tym ponieść duże koszty, które mogą zostać przeniesione na Zamawiającego. 
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

30. Pytanie Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, §12
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 do 0,2%  wartości  
zamawianej/reklamowanej partii leków/wyrobów medycznych/środków spożywczych.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

31. Pytanie
Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, §16 ust. 1 i 2
Prosimy  Zamawiającego  o  dopisanie  do  zapisu  ust.  1  zastrzeżenia  o  treści  na:  „W  przypadku 
nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy  
do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie  
umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” oraz wykreślenie ust. 2.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

32. Pytanie Grupa 2, Poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w 150 ml
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 150 ml.

33 . Pytanie Grupa 2, Poz. 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w 100 ml
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 100 ml.

34. Pytanie Grupa 2, Poz. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w 200 ml
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 200 ml.

35. Pytanie Grupa 4, Poz. 1 
Atecortin krople 
Brak produkcji . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o wpisanie ostatniej ceny z adnotacja  
poda pakietem o jego braku.
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla z Grupy 4 poz. 1.

36. Pytanie Grupa 4, Poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w 200 ml
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci 200 ml.

37. Pytanie Grupa 4, Poz. 9
Oxycort A maść 
Brak produkcji . Bardzo proszę o wykreślenie leku z pakietu lub o wpisanie ostatniej ceny z adnotacja  
pod pakietem o jego braku.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 4 poz. 9.

38. Pytanie Grupa 4, Poz.12
Povidone –iodine 10% 20 ml 
Zakończona produkcja w opakowaniu po 20 ml. Jest obecnie w ciągłej sprzedaży po 30 ml.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku po 30 ml 480 op?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść SIWZ w grupie 4 winno być:
L.p. Nazwa 

międzynarodowa
Dawka Postać (j.m.) Ilość

1 2 3 4 5

1 Povidone –iodine 10% sol. 30 ml 480
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39. Pytanie Grupa 8, Poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kapsułek dojelitowych/
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

40. Pytanie Grupa 29, Poz. 1 
Mleko dla wcześniaków i niemowląt 
Czy w tej pozycji wycenić 120 960 ml mleka ?
Odpowiedź:
Tak.

41. Pytanie, Grupa 32, Poz.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w kapsułkach?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  w Grupie 32, poz. 1 wycenę leku w kapsułkach. 

42. Pytanie, Grupa 33, Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Multilac kapsułki (suplement diety), który posiada aż 9  
szczepów bakterii  probiotycznych, stosowany 1 raz na dobę, nie wymaga przechowywania w lodówce  
oraz nie zawiera mleka, Kazeiny ani konserwantów. Jednocześnie prosimy o podanie ilości kapsułek  
potrzebnych Zamawiającemu przy założeniu dawkowania 1 kapsułki na dobę (Lacidofill 3 kapsułki na  
dobę).  Dopuszczenie  przez  Zamawiającego  wyżej  opisanego  produktu  pozwoli  na  złożenie  oferty  
konkurencyjnej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza w ilości 96 000 kapsułek.

43. Pytanie
Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  za  opakowanie  a  nie  za  sztukę  (zgodnie  z  Prawem  
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie  
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się  
na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml ,g etc netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Czy Zamawiający dopuści  możliwość podania cen jednostkowych netto i  brutto z  dokładnością do 4  
miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

44. Pytanie
Czy  w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę  § 5 ust. 2 Umowy  
poprzez  umieszczenie  zapisu:  „W razie  zmiany  wysokości  obowiązujących  stawek  VAT  dotyczących  
przedmiotu  umowy,  w  okresie  obowiązywania  umowy,  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  
wynagrodzenia  uwzględniającego  aktualną  (zmienioną)  wysokość  stawek  VAT”.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.
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45. Pytanie
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu  
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 2 pkt.2, 3
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 SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert ustalono na dzień 09.12.2013r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 09.12.2013r. 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.

Z poważaniem,
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