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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę leków ”

(ZP 36/2015) 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 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 . 

1.Pytanie
 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 2 

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1)  w  wysokości  10%  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy,  w  przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym
w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do
stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę, 

2) w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii leków, za
każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2,   jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii leków  

3) w wysokości 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii leków za każdy dzień zwłoki 
w dostawie leków w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto reklamowanej partii leków
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
2.Pytanie
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 Projektu Umowy następujących 
zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% 
ilości określonych w niniejszej Umowie”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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3. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

4. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

5. Pytanie
Czy Zamawiający w zakresie Grup nr 41 i 61 odstąpi od możliwości składania zamówień „na ratunek” lub dopuści 
wydłużenie terminu ich realizacji do dwóch dni, ze względu na fakt że oferowane wyroby medyczne stosowane są w
planowanych zabiegach i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w krótszym czasie?
Odpowiedź:
Zamawiający w zakresie Grupy 41 i 61  wydłuża termin realizacji zamówień „na ratunek” do dwóch dni.

6. Pytanie
Czy odstąpi od wymogu sygnowania faktur numerem umowy? 
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

7. Pytanie
Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §12, ust.2 Projektu Umowy na następujące:
” Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara 
zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii leków wartości zamawianej partii 
leków za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2 ,
3) w wysokości 0,1% wartości reklamowanej partii leków za każdy dzień zwłoki w dostawie leków w terminie 
określonym w § 11 ust. 4 umowy.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

8. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 46 pozycja 1,2 i 3 Biodacyny we fiolkach?
Odpowiedź:
Nie.

9. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 6.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 
4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być 
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź:
§ 6 ust. 1 zdanie drugie projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamówienia będą składane w formie pisemnej za pośrednictwem faxu albo w formie dokumentu elektronicznego 
środkami komunikacji elektronicznej.”

10. Pytanie
Czy Zamawiający usunie w par. 7.3. obowiązek rozkładania na półkę dostarczanych leków poprzez wykreślenie



 frazy: „z rozładowaniem na półkę siłami Dostawcy”? Towar będzie dostarczany przez kuriera i konieczność jego 
ułożenia na półkach spowoduje opóźnienie pozostałych dostaw przewidzianych na dany dzień.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

11. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 7.3. wydłuży możliwość dostawy zamówionych produktów do godziny 14? 
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

12. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 10.1. dopuści aby potwierdzenie dostawy odbywało się na fakturze VAT? Dostarczana 
wraz z zamówieniem faktura VAT określa wszystkie dostarczone leki i z tego względu tworzenie innych 
dokumentów o tej samej treści wydawałoby się być zbędne.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby potwierdzenie dostawy odbywało się na fakturze.

13. Pytanie
Czy Zamawiający doprecyzuje w par. 11.1 umowy, iż zbadanie dostawy nie musi odbywać się w obecności dostawcy 
(kuriera)? Konieczność asystowania przy sprawdzaniu towaru opóźnia wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na 
dany dzień.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

14. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 11.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych? Zgłoszona 
reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 
jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego 
w terminie krótszym jest niemożliwe.
Odpowiedź:
Tak, § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki  lub leki wolne od wad w terminie 5 
dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę z wyjątkiem reklamacji jakościowych, które  Dostawca 
zobowiązuje się rozpatrzyć i dostarczyć leki wolne od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez 
Odbiorcę.”

15. Pytanie 
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.1  z 10% do wartości max 2%? Obecna 
kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

16. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.2  z 0,5% do wartości max 0,2%? Obecna
kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

17. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.3  z 0,5% do wartości max 0,2%? Obecna
kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:



Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

18. Pytanie
Czy Zamawiający wykreśli par. 16.2? Systemy księgowe używane przez Wykonawcę nie pozwalają na dopisywanie 
takich treści na fakturze. Zresztą zakaz cedowania należności wynikających z faktur wynika z treści zawartej 
umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

19. Pytanie  
Czy Zamawiający w Grupie 22, 23, 44, 75 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za szt. do 4 miejsc po 
przecinku?
Odpowiedź:
Nie.

20. Pytanie 
Czy Zamawiający w Grupie 44 i 75 wyrazi zgodę na zaoferowanie insulin w postaci wygodniejszych w użyciu 
wstrzykiwaczy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie dotyczy grupa 60 poz. 3 i 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3 oraz pozycji 4 z grupy 60 do oddzielnego pakietu z 
jednoczesnym ustaleniem wadium?
Odpowiedź:
Nie.

22. Pytanie dotyczy grupa 41, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności ampułkostrzykawki 2ml, lepkość 4 000 
mPas, osmolarność 250-350 mOsmol/kg, pH 6,0-7,8?
Odpowiedź:
Nie.

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

ZATWIERDZIŁ:
dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala




