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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 3/2009) 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytanie złożone przez uczestnika postępowania. 

I.  Pytanie, dotyczy § 3 pkt. 2 projektu umowy
Prosimy o dopisanie słów: „Jednak realizacja wartości przedmiotu umowy wyniesie co najmniej  
80%”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

II. Pytanie, dotyczy §9 pkt. 3 projektu umowy
Prosimy o dopisanie zdania: „Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku  
bankowego Zamawiającego”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

III. Pytanie, dotyczy § 10 pkt. 4 projektu umowy
Rozpatrzenie  reklamacji  jakościowej  w  ciągu  7  dni  jest  niewykonalne.  Ewentualne  reklamacje  
jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami do których zobowiązany jest producent  
leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na  
następujący: „ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający  
niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni”

Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

IV. Pytanie, dotyczy § 11 pkt.2 podpunkt 1 projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 10 % do 5 %
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

V. Pytanie, dotyczy § 11 pkt. 2 podpunkt 2 projektu umowy
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Prosimy  o  zmianę  kary  z  „0,5  %  wartości  zamawianej  partii  leków”  na  „0,5  %  wartości  
niezrealizowanej zamawianej partii leków”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

VI. Pytanie, dotyczy § 15 projektu umowy
Prosimy o wykreślenie słowa „pisemnej”.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

VII. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 24 zamiast zapisu Piperacilin + Tazobactam następujący  
opis przedmiotu zamówienia: Piperacilin + Tazobactam z EDTA?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

VIII. Pytanie
Czy  Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 
11 ust. 2 ppkt. 2 i 3 wzoru umowy
2) w wysokości 0,2 % wartości zamawianej partii leków (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy  
dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6ust. 2 lub 3, jednak nie więcej niż 10 % 
wartości nie dostarczonej partii leków.
3) w  wysokości 0,2 % wartości reklamowanej partii  leków (bez uwzględnienia podatku VAT) za  
każdy dzień zwłoki w dostawie leków w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy, jednak nie więcej  
niż 10 % wartości reklamowanej partii materiałów.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

IX. Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem czy zapis w § 15 dotyczy również transportu?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 7 ust. 1 projektu umowy „Dostawy zamawianych leków odbywać się będą transportem 
organizowanym przez  Dostawcę  oraz  na  jego  koszt  i  ryzyko.”,  a  więc  dostawca  ma  obowiązek 
zorganizować transport.

X. Pytanie
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w § 3  
ust. 2: 
Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  niż  określona  w  ust.  1  ilości  wyrobów  
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania jednakże zmniejszenie nie będzie  
przekraczało 20 % wartości umowy.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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XI. Pytanie
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  15  poprzez  wprowadzenie  
następującego zapisu:
Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez  
Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

XII. Pytanie
Czy w związku ze znowelizowanym art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących  
przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
1. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które  

umożliwiają  zrealizowanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  w  zakresie  i  w  terminie  
przewidzianym w ofercie;

2. w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z  
nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego  
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

3. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem  
zamówienia  dopuszcza  się  zmianę  na  nowy  produkt  o  tych  samych  bądź  lepszych  
parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

4. zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.
5. zmiana osób upoważnionych do odbioru/kontaktów.
Odpowiedź:
Do § 3 ust. 1 projektu umowy dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „ W przypadku zakończenia 
produkcji  lub wycofania z rynku  leków o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
Odbiorca  dopuszcza  zmianę  na  nowy  lek   o  tych  samych  bądź  lepszych  parametrach  po  cenie 
jednostkowej zaoferowanej w ofercie.”  Pozostałe zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

XIII. Pytanie, dotyczy grupy nr 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 preparatów równoważnych 
Ciprofoxacinum (2 mg/ml) w opakowaniu typu worek gotowy do użycia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 

XIV. Pytanie, dotyczy grupy nr 29
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na zaoferowanie  w pozycji  nr  1  worka trzykomorowego do  żył  
centralnych o zawartości azotu 6,6 g, pojemności 1000 ml i emulsji tłuszczowej na bazie oliwy z  
oliwek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje  
się wiążąca.

Termin składania ofert – 6 kwietnia 2009 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert – 6 kwietnia 2009 r. do godz. 10.30 w świetlicy Szpitala.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a
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