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Nasz znak : ZP.271- 433.36/2015                               Kraków, dnia 2 listopada 2015 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę leków ”

(ZP 36/2015) 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 SIWZ.. 

 1.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:
Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §12 ust.2 pkt 1 poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy, załącznika nr 4 do SIWZ pozostają bez zmian.

3.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.
4.Pytanie
Czy w Grupie nr 41 poz. 3 Zamawiający dopuści HPMC o lepkości: 20,000 cps, masie
cząsteczkowej:  400,000  Da  i   pojemności  amp.-strz.  2,0ml  ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
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5.Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? 
tj. wycenę:            zamiast tabletek – tabletki powlekane ? (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. 
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich) i 
odwrotnie. ?
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ?
Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.?
Tabletek zamiast tabletek powlekanych ? (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

7. Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. Zamiast tabletek , tabletek powlekanych   lub 
kapsułek o powolnym uwalnianiu –tabletki,  tabletki powl. Lub kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu i 
odwrotnie?  (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

8. Pytanie
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na ampułki lub 
ampułko – strzykawki i odwrotnie  ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : fiolek na butelki i  
odwrotnie  ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie
 Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość sztuk( tabletek, ampułek, kilogramów itp. ) 
podanych w SIWZ (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch 
miejsc po przecinku wg zaokrągleń matematycznych?)
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ wymaga podania ceny za sztukę a nie za opakowanie.

11. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych netto za pełne opakowanie handlowe a nie za 
sztukę? Z odpowiednim przeliczeniem ilości?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

12. Pytanie
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość podania 
ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość podania w poz. cena jednostkowa netto (kol. 6) wyceny asortymentu do czterech 
miejsc po przecinku.

13. Pytanie
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża
zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie nw poz z powodu zakończonej produkcji?
z Grupy nr 1 poz nr 3 Glyceryl Trinitrate TTS 5   0,005 g plaster 
z Grupy nr 1 poz nr 5 oraz nr 6 Netilmicon sulphate 
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 1 poz. 3, 5, 6.

15. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w postaci tabl powl?
Grupa nr 1 poz nr 3 Clarithromycin 0,050 g
Grupa nr 5 poz nr 2 Amitriptyline 0,025 g
Grupa nr 5 poz nr 3 Amitriptyline 0,01 g
Grupa nr 5 poz nr 16,17,19,31,32
W postaci draż.?
Poz nr 28 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na  wycenę preparatów w postaci tabl powl  w Grupie 1 poz. 3,  
Zamawiający wyraża zgody na  wycenę preparatów w postaci tabl powl  w Grupie 5 poz. 2, 3, 16, 17, 19, 31, 32,
Zamawiający  wyraża zgody na  wycenę preparatu w postaci drażetek  w Grupie 5 poz. 28.                

16. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie nr 1 poz nr 4 Ketamine sulphate 200 mg/2 ml  fiol, dopuszcza wycenę preparatu: 
Ketalar, 50 mg/ml;10 ml, roztw.do wstrz., 1 fiol? ( Preparat na jednorazowe zezwolenie). Jest to jedyny dostępny 
preparat.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

17. Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 31 pozycji nr 1 i utworzenie nowego pakietu?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

18. Pytanie
Czy w związku z tym, że produkty lecznicze w zakresie Grup: 17, 31, 43, 59  są sprowadzane w ramach importu 
docelowego, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia aktualnych dokumentów 
dopuszczających oferowany produkt leczniczy?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje zapisy § 9 umowy w zakresie importu docelowego i w związku z tym § 9 umowy 
otrzymuje brzmienie:
                                                                                          „§ 9

Dostawca oświadcza, że oferowane leki posiadają aktualne pozwolenie na  dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. /W przypadku importu 
docelowego dostawca oświadcza, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu



 leczniczego z kraju, z którego jest sprowadzony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo 
farmaceutyczne./Dostawca oświadcza, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, 
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych.(dotyczy GRUPY 41, 55, 56, 61) / Dostawca oświadcza, że oferowane produkty nie 
podlegające przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz  ustawy z dnia 20.05.2010r. o 
Wyrobach medycznych posiadają aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania (dotyczy 
GRUPY 36, 66, 67 poz. 2 i3, 68, 69, 62, 63, 64, 65) .   
Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie Odbiorcy w terminie wyznaczonym
w  wezwaniu.”

19. Pytanie
Czy w związku z tym, że produkty lecznicze w zakresie Grup: 17, 31, 43, 59  są sprowadzane w ramach importu 
docelowego, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 dni roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin dostawy dla Grupy 17, 31, 43, 59 do 7 dni roboczych od daty złożenia 
zamówienia.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 30 września 2015 r.:
1.  Pkt. VII.1 SIWZ  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 
ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 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 
oferowanego produktu leczniczego / W przypadku importu docelowego dostawca oświadcza, że Wykonawca 
posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z kraju, z którego jest 
sprowadzony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne., i /lub”

2.   Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 25 listopada 2015 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

3.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 25 listopada 2015r.  o godz.  
11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

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




