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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 27/2014) 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 
Czy w § 10 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od
daty wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

2. 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
na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki/ środki spożywcze

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

3. 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  brutto  zamawianej  partii  leków/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 brutto zamawianej partii
leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

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

Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

4. Pytanie
Czy Zamawiający w Formularzu asortymentowo - cenowym  wyraża zgodę na podanie ceny
jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku ?
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

5. 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, elastycznych) -  o powolnym
uwalnianiu  –(tabletki,  tabletki  powl.  lub  kapsułki  twarde,  elastyczne)  - o  zmodyfikowanym
uwalnianiu? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

6. 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.

7. 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:
Nie.

8. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Grupy 2 poz. 11 Tetrazepam 50mg tabl.
powl, w związku z wycofaniem z obrotu decyzją GIF ?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 2 poz. 11 Tetrazepam 50mg tabl. powl.
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9. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Grupy 3 poz. 11 Oculotec Gel, w związku z
wycofaniem z obrotu decyzją GIF ?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 3 poz. 11  Oculotec Gel.

10. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Grupy 8 poz. 1 Metamizole sodium 0,75g
supp, w związku z zakończoną produkcją ?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 8 poz. 1 Metamizole sodium 0,75g supp.

11. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Grupy 50 poz. 2 Amoxicillin 125mg/5ml
60ml, w związku z zakończoną produkcją ?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 50 poz. 2  Amoxicillin 125mg/5ml 60ml.

12. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie 31 poz. 1,2 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała
poziom IgA poniżej 0,05mg/ml? Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom
IgA odpowiada za występowanie większości działań niepożądanych.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza,  aby  oferowana  immunoglobulina  posiadała  poziom IgA poniżej
0,05mg/ml.

13. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie  31 poz.  1,2 wymaga aby oferowana immunoglobulina była
wolna od alkoholi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza,  aby oferowana immunoglobulina była wolna od alkoholi.

14. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie 31 poz. 1,2 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała
obojętny stabilizator maltozę?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza,  aby  oferowana  immunoglobulina  posiadała  obojętny  stabilizator
maltozę.

15. Pytanie
Czy  Zamawiający  w  Grupie  31  poz.  1,2  wymaga  aby  oferowana  immunoglobulina
posiadała  rejestrację  m.in.  w  Przewlekłej  Zapalnej  Polineuropatii
Demielinizacyjnej(CIDP)?
Odpowiedź:
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Zamawiający  dopuszcza, aby  oferowana  immunoglobulina  posiadała  rejestrację  m.in.  w
Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej(CIDP).

16. Pytanie
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  w  Grupie  53  Mleko  modyfikowane
początkowe o poj.  90ml w ilości 6000 op ? W związku z kończeniem produkcji mleka o
pojemności 60ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania w  Grupie 53 Mleka modyfikowanego początkowego o poj. 90ml
w ilości 6000 op.

17. Pytanie
Czy Zamawiający w zadaniu GRUPA 57  poz. 1 i 2  (Budesonide 125 i 250 mcg/ml zawiesina do
nebulizacji)  wymaga,  aby  preparat  posiadał  zarejestrowane  wskazanie  -  ostre  zapalenie  krtani,
tchawicy i oskrzeli?
Odpowiedź:
Nie.

18. Pytanie
Czy Zamawiający w zadaniu GRUPA 30  poz. 1  (Esomeprazol 40 mg fiol.) wymaga, aby preparat 
esomeprazol  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) 
posiadał zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1do18 lat do hamowania 
wydzielania żołądkowego, gdy podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich jak: choroba 
refleksowa przełyku(GERD) u pacjentów z refleksowym zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) 
ciężkimi objawami refluksu ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

19. Pytanie
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 67 poz.6,7  jednego preparatu 
zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – 
Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są 
umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, 
glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu 
w żywieniu pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 800 szt preparatu Cernevit 
w pak.67 poz.6,7  zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto 
zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zwracamy sie z prośbą o wydzielenie z 
pak.67  poz.6,7 do odrębnego pakietu. Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli za złożenie 
konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.
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20. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy 2  pozycji 2  do oddzielnej grupy co umożliwi
złożenie ofert większej liczbie Wykonawców?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 2 poz. 2 - Clorazepate dipotassium 5 mg, tabl.4320 i tworzy dla
niej  grupę 2 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 2    – 305,00 zł
Grupa 2 a – 30,00 zł
Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca 
oferujący przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 2 – 17.000,00 zł
Grupa 2a -  1.000,00 zł

21. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 32  lek w postaci ampułki?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 58 insuliny w postaci wygodniejszego w
użyciu wstrzykiwacza SoloStar?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie
Czy  Zamawiający  przedłuży  wskazane  w  par.  7.3.   godziny  przyjmowania  leków  przez  Aptekę
szpitalną – czas do 11 rano oznacza, że dostawa nie może zostać nadana danego dnia rano, co w
istocie skraca termin dostawy o jeden dzień
Odpowiedź:
Tak,  §  7  ust.  3  projektu  umowy  –  załącznik  nr  4  do  SIWZ  otrzymuje  brzmienie:
„3. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczać  zamówione  partie  leków/środków  spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,  z rozładowaniem na półkę siłami Dostawcy do Magazynu
Apteki Szpitalnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w godzinach od 8.00 do 12.00”

24.Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej w par. 12.2.1  z wartości 10% do wartości max. 5% 
wartości przedmiotu umowy? Obecna stawka kary umownej jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź:
Nie, projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

25. Pytanie dotyczy Grupa 11 poz. 4 (budesonid 200dawek/200mg)
W  związku  z  zakończeniem  produkcji  ww.  preparatu  zwracamy  się  z  prośbą  o  wydzielenie
powyższego asortymentu z grupy.
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Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 11 poz. 4  budesonid 200dawek/200mg.

26. Pytanie dotyczy Grupa 11 poz. 8 (ketoprofen)
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  produkt  zaoferowany  w  ramach  grupy  11  poz.  8  posiadał
zarejestrowane podanie zarówno dożylne jak i domięśniowe ?
Odpowiedź:
Tak,  Zamawiający  wymaga,  aby  produkt  zaoferowany  w  ramach  grupy  11  poz.  8  posiadał
zarejestrowane podanie zarówno dożylne jak i domięśniowe.

27. Pytanie dotyczy Grupa 11 poz. 14 (vancomycin)
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w grupie nr 11 poz. 14, wymaga zaoferowania produktu
który  posiada  zarejestrowaną  możliwość  podania  doustnego  w  leczeniu  rzekomobłoniastego
zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile oraz gronkowcowego zapalenia jelit ?
Odpowiedź:
Tak,  Zamawiający wymaga,  aby w grupie  11  poz.  14  produkt  leczniczy posiadał  zarejestrowaną
możliwość  podania  doustnego  w  leczeniu  rzekomobłoniastego  zapalenia  jelit  wywołanego  przez
Clostridium difficile oraz gronkowcowego zapalenia jelit.

28. 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:
Nie, projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

29. 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 załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.
 
30. 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:
Nie, projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.
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31. Pytanie
W nawiązaniu do w/w postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o 
wydzielenie z grupy nr 22, pozycji nr 8,9,10,11 (Nadroparinum Calcium).
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z grupy 22 poz. 8, 9, 10, 11 i tworzy dla nich  grupę 22a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 22    – 6.000,00 zł
Grupa 22 a – 5.103,00 zł
Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca 
oferujący przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 22 –   280.000,00 zł
Grupa 22a -  320.000,00 zł

32. Pytanie 
Czy  w  grupie  53.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  mleka  modyfikowanego  (energia  67
kcal/100ml, serwatka/kazeina 70/30, nukleotydy) w buteleczkach 90ml w ilości 6000 szt? Pojemność
60 ml nie jest dostępna w asortymencie producenta.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

33. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 67 pozycja 3 preparatu w opakowaniu 
typu worek?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu 76 pozycji Jonosteril Basic z glukozą 
ponieważ jest on już wycofany z produkcji a na polskim rynku nie ma odpowiednika tego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 76 poz. 1.

35. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 78 produkt leczniczy Geloplasma 3%  - sukcynylowana i 
częściowo shydrolizowana żelatyna zawieszona w zbalansowanym płynie wieloelektrolitowym z 
mleczanami mającymi za zadanie stabilizację skrzepu fibrynowego w momencie przerwania 
ciągłości naczyń?
Pomimo niższego stężenia czas utrzymywania wolemii jest identyczny jak w przypadku Gelofusine.
Ponadto Geloplasma występuje w wygodnym opakowaniu typu worek FreeFlex z jałowymi 
zabezpieczonymi portami.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.
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36. Pytanie dotyczy grupy nr 81
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leku „na ratunek” do 24 godzin od 
momentu złożenia zamówienia dla produktów leczniczych znajdujących się w grupie 81?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw leku „na ratunek” do 24 godzin od 
momentu złożenia zamówienia dla produktu leczniczego z Grupy 81.

37. Pytanie
W związku z przeniesieniem do nowego dystrybutora leków w pakiecie 22 od nr 8 do 11, zwracamy 
się z prośbą o wydzielenie ich do oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

38. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji: 1, 2 i 3, co umożliwi złożenie 
atrakcyjnej oferty po cenach producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z grupy 4 poz. 1, 2, 3 i tworzy dla nich  grupę 4a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 4    – 920,00 zł
Grupa 4 a – 120,00 zł
Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca 
oferujący przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 4 –   50.000,00 zł
Grupa 4a -  6.000,00 zł

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 9.09.2014 r.:
1. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 3 listopada 2014 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. 
Na Skarpie 66.”

2.  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 3 l istopada 

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.”

3. W załączniku nr 4 do SIWZ pakiet 17 poz. wymaga, aby  Calcium lactate gluconate 1,373 g, , 
tabl. musujące, 14.400 szt. zostało zaoferowane jako produkt leczniczy.

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

Z poważaniem,
Kierownik Zamawiającego

Dr med. Zbigniew J. Król
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