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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 4/2014) 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.) Dyrektor 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 dot. Grupy 8

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Grupie  8  preparatu  Albumina  ludzka  20  %  w
opakowaniu typu worek o pojemności 50 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w Grupie 8 Albuminę ludzką 20 % w opakowaniu typu worek o pojemności 50
ml.

2. 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:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

3. 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:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

4. 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:

Projekt umowy pozostaje bez zmian.
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5. Pytanie
W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  wykonawcy  sprawdzenia
zasadności  reklamacji  wnosimy o wprowadzenie  w § 11  ust.4  projektu umowy 5 dniowego terminu
rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź:
§ 11 ust.4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki/ wyroby medyczne /środki

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  lub leki/ wyroby medyczne /środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego  wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia
reklamacji przez Odbiorcę.”

6. 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

specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego  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 specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

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

Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.
         
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 25.03.2014 r. w pkt.:
 Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2014 r .  do godz.  10.30  w Kancelari i  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków,                 os. Na 
Skarpie 66.”

  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu  16 maja  2014r.  o

godz. 11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w
Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

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

Z poważaniem,

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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