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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 / 345 /2012                                              Kraków, dnia 4 grudnia 2012 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 37/2012) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 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 odpowiada na zapytania złożone 
przez  uczestników  postępowania  i  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia.

1. Pytanie 
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  w  pakiecie  nr  21  poz.  6  i  7  Methylprednisolone  
hemisuccinate,  preparaty pochodziły od jednego producenta i miały możliwość podaży w  
formie wstrzyknięć dożylnych i domięśniowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga. 

2. Pytanie
Prosimy o podanie,  w jaki  sposób prawidłowo przeliczyć  ilość opakowań handlowych w  
przypadku  występowania  na  rynku  posiadających  inną  ilość  sztuk  (tabletek,  ampułek,  
kilogramów itp.),  niż  umieszczone  w  SIWZ,  a  także  w  przypadku,  gdy  wycena  innych  
opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem  
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań  
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zapisy zgodnie z SIWZ. 

3. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na  
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko –  
strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
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4. Pytanie
Zwracamy się z prośba o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub  
braku produkcji  danego preparatu. Czy zamawiający wyrazi  zgodę na podanie ostatniej  
ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

5. Pytanie
Czy  można  wycenić  lek  równoważny  pod  względem  składu  chemicznego  i  dawki  lecz  
różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie  
fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

6. Pytanie 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę proponowanych postaci preparatów w:

− pakiecie Nr 1- 1,2,7,29 zamiast tbl. - tbl. powl.
− pakiecie nr 1 – 9,10 zamiast tabl-kaps.
− pakiecie nr 1- poz. 27 zamiast tabl powl-tabl o przedł uwalnianiu
− pakiecie nr 3 poz. 23 zamiast draż – tabl dojel
− pakiecie nr 5 poz. 7,12 zamiast tabl – tabl powl
− pakiecie nr 5 poz. 13 zamiast draż- tabl powl
− pakiecie nr 5 poz. 16 zamiast tabl powl – tabl dojel
− w pakiecie nr 17 poz 3,6 zamiast tabl – tabl powl
− w pakiecie nr 17 poz. 4 zamiast kaps – tabl powl
− w pakiecie nr 33 poz 1,2,3,4 zamiast tabl – tabl powl
− w pakiecie nr 34 poz. 2 zamiast  tabl- tabl powl
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza,  pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

7. Pytanie
Czy Zamawiający pozwoli na wykreślenie poz 35, 36 z pakietu nr 1 z powodu zakończonej  
produkcji.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy  nr 1 
- poz. 35, 36 i tworzy dla nich grupę 1 A
ustala wysokość wadium: grupa 1 – 7.171,00 zł , grupa 1 A- 19,00 zł
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8. Pytanie
Czy Zamawiający pozwoli na wykreślenie poz 21, 30 z pakietu nr 2 z powodu zakończonej  
produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla  poz. 21, 30 z pakietu nr 2, wadium pozostaje bez zmian.

9. Pytanie
Czy  zamawiający  pozwoli  na  wykreślenie  poz.  5  z  pakietu  nr  3  z  powodu  zakończonej  
produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla  poz. 5 z pakietu nr 3, wadium pozostaje bez zmian.

10. Pytanie
Czy zamawiający pozwoli  na wykreślenie  poz.  15 z  pakietu nr  5 z  powodu zakończonej  
produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla  poz. 15 z pakietu nr 5, wadium pozostaje bez zmian.

11. Pytanie 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę proponowanych postaci preparatów w pakiecie nr  
21 poz. 6,7 fiol + rozp.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

12. Pytanie
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie § 12 ust. 2?

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1)  w wysokości  10  % Wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy w przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym 
w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do 
stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej partii leków/ wyrobów medycznych / 
środków spożywczych za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym 
w § 6 ust. 2 lub 3 jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej partii leków/ 
wyrobów medycznych/ środków spożywczych
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3)  w  wysokości   0,5  %  wartości  brutto  reklamowanej  partii  leków/  wyrobów 
medycznych / środków spożywczych za każdy dzień zwłoki w dostawie leków/ wyrobów 
medycznych  /  środków  spożywczych  w  terminie  określonym  w  § 11  ust.  4  umowy, 
jednak  nie  więcej  niż  10  %  wartości  brutto  reklamowanej  partii  leków/  wyrobów 
medycznych / środków spożywczych.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

13. Pytanie
Czy strony mają obowiązek podpisać aneks do umowy w przypadku zmiany stawki Vat?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

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 ustalona na dzień 28.12.2012r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 28.12.2012 godz. 11.00

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


