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 Nasz znak : DOP – ZP /189 /2010                                                        Kraków, dnia 13 października 2010 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę wyrobów medycznych”
(ZP 30/2010) 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja 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.  Pytanie dotyczy projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany  w   projekcie  
umowy: na  dopisanie w § 3 ust.2 : zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji  nie  
może przekroczyć 20%  ilości określonych w niniejszej  umowie
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie dotyczy projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany  w   projekcie umowy: 
na  dopisanie w § 5 ust.2- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do  
treści  oferty  Wykonawcy,  pod warunkiem, że  zmiany te  są konieczne  do  prawidłowej  realizacji  
przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w  
sytuacji:
1. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
2.istotnej  zmiany  stawek  celnych,  stawek  podatkowych  lub  innych  obowiązkowych  obciążeń  
publicznoprawnych,
3. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych  
produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku  
możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności,  za które  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
4. istotnej zmiany cen przez producenta
Odpowiedź:
Nie , z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 – odpowiedź na pytanie 
nr IX.

III. Pytanie dotyczy projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na zmianę w § 11 ust.2.1  (...)  10% wartości  
przedmiotu  umowy(……)  na 10% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź:
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Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

IV. Pytanie dotyczy projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na  dopisanie w § 13 ust.1 projektu umowy -  
dwukrotne (….)
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

V. Pytanie dotyczy Grupy 1
Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 poz. 2 materiał wiskoelastyczny o podanych właściwościach?:  
-Hialuronian sodu:   10 mg
-Chlorek Sodu    8.5 mg
-Dwuwodny kwaśny ortofosforan  dwusodowy:   0.22 mg     
-Dwuwodoroortofosforan (V) sodu:  0.04 mg
-sterylna woda do celów injekcji:   q.s.
- poj : 1ml
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

VI. Pytanie dotyczy Grupy 1
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 możliwość wydzielenia pozycji 2 ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z Grupy 1 pozycję nr 2 i tworzy dla niej Grupę 1 a.

VII. Pytanie dotyczy Grupa 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji substancji wiskoelatycznej  
o stężeniu 1,65% hialuronianu sodu , przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

VIII. Pytanie dotyczy § 9 ust. 2 projektu umowy
Czy ze względu na fakt, iż Wykonawca nie dysponuje systemem  finansowo – księgowym 
umożliwiającym zapisywanie faktur w wersji elektronicznej w formacie „DATAFARM” ani  
też  równoważnym,  Zamawiający  zgodzi  się  na  dostarczenie  faktur  nie  w  wersji  
elektronicznej?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 projektu umowy.

IX. Pytanie dotyczy projektu umowy
Opierając się na art.  144 ust 1 ustawy PZP, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do  
umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto, w momencie zmiany obowiązującej w  
tym zakresie stawki VAT.
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Odpowiedź:
Zamawiający dodaje do § 5 projektu umowy ust. 3 w brzmieniu: „Odbiorca dopuszcza możliwość 
zmiany cen jednostkowych brutto w razie zmiany stawki podatku VAT oraz zmianę umowy w tym 
zakresie.”

X. Pytanie dotyczy § 11 ust. 2.2) projektu umowy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu § 8 ust. 4 projektu umowy wg poniższej  
propozycji:
„…w wysokości  0,5  % wartości  netto  zamówienia  niedostarczonej  partii  materiałów za  
każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu.”
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

XI. Pytanie dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie możliwości terminu dostaw do apteki od 8:00  
do godz. 14.00.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

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

Termin składania ofert  do dnia 20.10.2010 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert w dniu 20.10.2010 r. o godz. 11.30.

Z poważaniem,

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