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Nasz znak : DO – ZP / 102 /2014                                                          Kraków, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków”
(ZP 4/2014) 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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor 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 dot. Grupa 27 – BCG

Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  289  –  BCG,  wymagał  będzie  szczepu  RIVM  w  systemie
instylacyjnym zamkniętym?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga w grupie 27  szczepu RIVM w systemie instylacyjnym zamkniętym.

2. Pytanie dotyczy § 6 ustęp 3 umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  i wydłuży termin dostaw  leków "na 
ratunek" z 12 godz. na 1 dzień roboczy? Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział dostawców z 
odległych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Pytanie dotyczy § 8 umowy
W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-
miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o 
uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie 
dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu 
ważności dla danego produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę produktów do żywienia  dojelitowego z okresem przydatności  do
użycia  nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu. 
Zamawiający zmienia treść SIWZ:
-   w pkt. III. „Opis przedmiotu zamówienia”, zdanie drugie dodaje się sformułowanie „... z wyjątkiem
produktów do żywienia  dojelitowego gdzie  okres  przydatności  nie  może  być  krótszy niż  połowa
terminu ważności dla danego produktu.”
-   w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 6 dodaje się:  „... z wyjątkiem produktów do żywienia dojelitowego
gdzie okres przydatności nie może być krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu.”
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 w załączniku nr 4 do SIWZ „projekt umowy” § 8 otrzymuje brzmienie:
    „Dostarczane przez Dostawcę leki/ wyroby medyczne /środki spożywczego  specjalnego przeznaczenia

żywieniowego posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty
dostarczenia do Magazynu Apteki Szpitalnej z wyjątkiem produktów do żywienia dojelitowego, gdzie
okres przydatności nie może być krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu.”.

4.Pytanie

§ 3 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie 
zdania w brzmieniu „ Jednocześnie Odbiorca oświadcza, że łącznie ograniczenie zamówienia leków 
przez Odbiorcę nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą 
umową” ?
Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Pytanie 
§ 3 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po 
słowach „ w ust.1.” zdania w brzmieniu „ z zastrzeżeniem ust.2 powyżej” ?

Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Pytanie
§ 5 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: zastąpienie
słowa „dopuszcza” sformułowaniem   „respektować będzie” ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 5 ust.2 projektu umowy.

7. Pytanie
§ 6 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a)  
wydłużenie terminu dostawy do 24 godzin (b) zastąpienie sformułowania „w miejsce wskazane w 
zamówieniu” sformułowaniem „do Magazynu Apteki Szpitalnej” ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 6 ust.3 projektu umowy.

8. Pytanie
§ 7 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez zastąpienie 
sformułowania „w miejscu wskazanym przez Odbiorcę”  sformułowaniem „do Magazynu Apteki 
Szpitalnej” ?
Odpowiedź:
§ 7 ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie:
„Do obowiązków Dostawcy należy rozładunek dostarczonych leków/ wyrobów medycznych /środków
spożywczych  specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Magazynu Apteki Szpitalnej  w miejsce 
wskazane przez Odbiorcę i przekazanie ich odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.”
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9. Pytanie
§ 10 ust.2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia 
/faktura elektroniczna/?
Odpowiedź;
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 10 ust.2 projektu umowy,  zgodnie z tymi  zapisami
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć fakturę w formie elektronicznej, jeżeli ma takie mozliwości
techniczne.

10. Pytanie
§ 10 ust.3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 10 ust.3 projektu umowy.

11. Pytanie

§ 11 ust.4   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisów poprzez dodanie
po słowach „rozpatrzyć reklamację i” sformułowania „w razie jej uznania za zasadną”?  

Odpowiedź:

§ 11 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Dostawca  zobowiązuje  się  rozpatrzyć  reklamację,  a  w  razie  uznania  jej  za  zasadną,  dostarczyć
brakujące leki/ wyroby medyczne /środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  lub
leki/ wyroby medyczne /środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  wolne od wad w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.”

12. Pytanie

§ 12 ust.2 pkt.1), 2) i 3)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisów  w
ten sposób, by:

(a) obniżyć karę do 5% „wartości niewykonanej części umowy” - w przypadku zapisu pkt.1),

(b) obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt. 2),

(c) obniżyć karę do 0,2% - w przypadku zapisu pkt.3),

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 12 ust.2 projektu umowy.

13. Pytanie

§ 14 pkt.4)   Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia z tego postanowienia 
zdania „oraz w §16 ust.2” ?
Odpowiedź:

 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 14 pkt. 4 projektu umowy.

14. Pytanie
§ 16 ust.1  Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: 
„Zgody takiej Odbiorca  i/lub  podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach
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 przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda 
taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 16 ust.1 projektu umowy.

15. Pytanie

§  16  ust.2   Umowy  –  czy  Zamawiający  dopuszcza   możliwość  wykreślenia  tego
postanowienia?/adnotacja na fakturze o zakazie cesji wierzytelności/

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 16 ust.2 projektu umowy.

16. Pytanie
Czy wyrażą Państwo zgodę na przeniesienie do grupy nr 22 lub utworzenie nowego pakietu, który
obejmowałby następujące produkty aktualnie znajdujące się w grupie nr 26:
Ivabradine 5 mg pozycja 4 
Ivabradine 7,5 mg pozycja 5 
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 26 poz. 4 i 5.
Wadium dla Grupy 26 wynosi – 84,00 zł
Zamawiający do Grupy 22 dodaje poz. 5 i 6 o treści:

L.p. Nazwa międzynarodowa Dawka Postać (j.m.) Ilość

5 Ivabradine 5 mg tabl.powl. 6720

6 Ivabradine 7,5 mg tabl.powl. 6720

Wadium dla Grupy 22 wynosi – 567,00 zł

17. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na w/w preparaty w op. x 112 tabl.?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga zaoferowania ceny za sztukę a nie za opakowanie, w związku
z tym dopuszcza również opakowanie po 112 tabl.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 25.03.2014 r.:
 Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 8 maja 2014 r.  do godz.  10.30  w Kancelari i  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie
66.”

  Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
    „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 8 maja  2014r.

o godz.  11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP
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ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.”

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

Z poważaniem,

Kierownik Zamawiającego
Dr med. Zbigniew J. Król
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