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Nasz znak: ZP.271- 79.10/2016             Kraków, dnia 16.03.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę leków w ramach programu lekowego”

(ZP 10/2016) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez Wykonawców. 

Pytanie 1 : 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, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  2:  Do  treści  §8  projektu  umowy.  Skoro  Zamawiający  przewiduje  dostawy
sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli  nie przewiduje konieczności
dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to
dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów?
Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do
ostatniego  dnia  terminu  ważności  są  pełnowartościowe  i  dopuszczone  do  obrotu.  W
związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej
do 6 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 3: 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:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4: 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:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na
stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.
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