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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP–ZP / 104 /2012                                                            Kraków, dnia 30 marca 2012 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leku ”
(ZP 40/2011) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust. 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  zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 
lutego 2012 r.   poprzez zmianę zapisów w pkt.  III  Opis  przedmiotu zamówienia,  zdanie 5,  które 
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca  oferując  produkt  leczniczy,  środek  spożywczy  specjalnego  przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny 
musi wziąć  pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków  
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U.  Nr 122, 
poz. 696).”
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust. 3 projektu umowy w następujący 
sposób:
„3.Cena jednostkowa leku, który znajduje się lub znajdzie się na liście leków refundowanych w czasie 
trwania umowy, nie może być wyższa niż wynika to z zapisów art. 9 ustawy z dnia 12.05.2011 r.  o 
refundacji  leków,  środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696). Jeżeli cena jednostkowa leku objętego umową jest wyższa niż 
cena ustalona na podstawie  w/w ustawy,  to ulega ona obniżeniu do wysokości  ceny ustalonej na  
podstawie   ustawy  z  dnia  12.05.2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych  specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696).”

Powyższe  zmiany  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 23 kwietnia 2012r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert w dniu 23 kwietnia 2012r. o godz. 11.00

Z poważaniem,
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