
CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913
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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę środków kontrastowych”
(ZP 9/2011) 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 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 zmienia treść SIWZ. 

I.  Pytanie – dotyczy paragraf 10 ust. 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie – dotyczy paragraf 10 ust. 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

III. Pytanie – dotyczy paragraf 12 ust. 2 pkt 2-3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:
„2)  w  wysokości  0,5  % wartości  środków kontrastowych  dostarczonych  ze  zwłoką  (bez  
uwzględnienia  podatku  VAT)  za  każdy  dzień  zwłoki  w  jej  dostarczeniu  w  terminie  
określonym w § 6 ust. 2 ,
3)  w  wysokości  0,5  %  wartości  reklamowanej  części  środków  kontrastowych  (bez  
uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie środków kontrastowych w  
terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy.”
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

IV. Pytanie – dotyczy paragraf 16 ust. 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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V. Pytanie – dotyczy rozdziału VI pkt. B ppkt. 2 SIWZ
Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne  z  
dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity:  Dz. U. Z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),  
dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
-  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  lub  koncesja  na  podjęcie  
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
-  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  na  wytwarzanie  produktów  
leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,”
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 – Prawo  
Farmaceutyczne” oraz „zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne  
(tj. Dz. U. z 2008r Nr 45 poz. 271)” oraz „Głównego Inspektora Farmaceutycznego”      
Odpowiedź:
Rozdział VI pkt. B ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy 
hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
-  zezwolenie lub koncesja na podjęcie działalności  gospodarczej  w zakresie prowadzenia 
hurtowni farmaceutycznej,
-  zezwolenie  na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
- w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie 
składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
lub oświadczenie,  że dla podjęcia  działalności  gospodarczej  objętej  zamówieniem nie jest 
wymagana koncesja lub zezwolenie.

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 6 kwietnia 2011 r do godziny 11.00
Termin otwarcia ofert w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godz. 11.30.
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