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Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę leków ”

(ZP 9/2015) 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 SIWZ. 

1.Pytanie 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 76 pozycji numer: 5,6,7,8, oraz 
utworzenie z wydzielonych pozycji oddzielnej grupy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 76 poz. 5 - 8  i tworzy dla niej  grupę 76 a

Ustala wysokość wadium: 
Grupa 76    – 75,00 zł
Grupa 76 a – 45,00 zł

Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać 
Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 76 –  4.100,00 zł
Grupa 76a - 2.400,00 zł

2. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 61 w pozycji 1 substancję wiskoelastyczną:

- 2% hialuronian sodu (bez chondroitynosiarczanu sodu)

w ampułkostrzykawce o pojemności 0,9ml (nazwa handlowa: EYEFILL S.C.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 61 w pozycji 2 substancję wiskoelastyczną:

- 14 mg hialuronianu sodu
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- 0,056 mg diwodorofosforanu sodu x 2 H2O

- 0,70 mg wodorofosforanu disodowego x 12 H2O

- 8,15 mg chlorku sodu   w ampułkostrzykawce o pojemności 1ml (nazwa handlowa: EYEFILL C.)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 Projektu Umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości
przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

5. Pytanie

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 61 wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień „na
ratunek”  zważywszy  na  fakt,  że  oferowane  przez  Wykonawcę  wyroby  medyczne  wykorzystywane  są  w
planowanych  zabiegach  chirurgicznych  i  nie  zachodzi  potrzeba  dostarczania  ich  w  tak  krótkim  czasie.  
Odpowiedź:
Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Pytanie

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 61 wyrazi zgodę na odstąpienie od sygnowania faktury numerem umowy?
Odpowiedź:

             Nie, SIWZ pozostaje bez zmian.

7. Pytanie

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §12, ust.2 Projektu Umowy na następujące:

”Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 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 0,1 % wartości zamawianej partii materiałów, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy
dzień zwłoki w jej dostarczeniu,

3) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanej partii materiałów, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, za każdy
dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 12 ust. 1 pkt. 2 umowy.”
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

8. Pytanie dotyczy Grupy 28 poz. 2 (Piperacilin + tazobactam)

Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  w  Grupie  nr  28  poz.  nr  2,   dopuszcza  wycenę  preparatu
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4,5 g x 10 szt. w opakowaniach typu butelka ze szkła pojemności 100 ml z
korkiem  z  gumy  halogenobutylowej  ?   W  załączeniu  karta  CHPL  produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

9. Pytanie dotyczy Grupy 28 poz. 2 (Piperacilin + tazobactam)                                                                                  
Prosimy o zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji nr 2 z Grupy 28. Pozwoli to Zamawiającemu na 
możliwość uzyskania korzystniejszej ceny przetargowej.



Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy 28 poz. 2  i tworzy dla niej  grupę 28 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 28    – 320,00 zł
Grupa 28 a – 360,00 zł
Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący 
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 28 –  17.500,00 zł
Grupa 28a – 19.500,00 zł

10. Pytanie dotyczy Grupy 64 poz. 4 (Pantoprazole)

Prosimy o zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji nr 4 z Grupy 64. Pozwoli to Zamawiającemu na 
możliwość uzyskania korzystniejszej ceny przetargowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydziela z grupy64 poz. 4  i tworzy dla niej  grupę 64 a
Ustala wysokość wadium: 
Grupa 64    – 1.260,00 zł
Grupa 64 a – 2.700,00 zł
Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący 
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
Grupa 64 –  68.900,00 zł
Grupa 64a – 145.000,00 zł

11. Pytanie dotyczy Grupy 76 poz.5, 6, 7, 8 (Valsartan)
Prosimy o zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycji od 5 do 8 z Grupy 76. 
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wydziela zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

12. Pytanie 

Czy Zamawiający doprecyzuje w par. 11.1 umowy, iż zbadanie dostawy nie musi odbywać się w obecności 
dostawcy (kuriera)? Konieczność asystowania przy sprawdzaniu towaru opóźnia wszystkie kolejne dostawy 
zaplanowane na dany dzień.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

13. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 11.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych do 5 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 
dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe. 
Odpowiedź:
§ 11 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki  lub leki wolne od wad w 
terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę z wyjątkiem reklamacji jakościowych, 
które  Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć i dostarczyć leki wolne od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji przez Odbiorcę.”

14. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.1  z 10% do wartości max 5%? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.



15. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.2  z 0,5% do wartości max 0,2%? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

16. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.3  z 0,5% do wartości max 0,2%? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

17. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z:
- Grupy 3  poz. 25
- Grupy 23 poz. 2
do oddzielnej grupy co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert 
korzystniejszych cenowo? 
Odpowiedź:

- Zamawiający wydziela z Grupy 3 poz. 25  i tworzy dla niej  grupę 3 a
 Ustala wysokość wadium: 
 Grupa 3    – 6.150,00 zł
 Grupa 3 a – 50,00 zł
 Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący  
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
 Grupa 3 –    327.000,00 zł
 Grupa 3a – 3.000,00 zł

-Zapisy SIWZ w zakresie Grupy 23 pozostają bez zmian.

18.Pytanie
Czy Zamawiający w przypadku pozytywnej decyzji odnośnie wydzielenia z Grupy 23 poz. 2 dopuści 
zaoferowanie mieszanki insulin ludzkich Insulin neutralis humanum + Insulin isophanum humanum ww 
dawce 25+75 j.m/1ml? 
Odpowiedź:

 Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

19. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 22 insulin w postaci wygodniejszych w użyciu 
wstrzykiwaczy SoloStar a 3ml? 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 19 w poz. 1 leku w postaci fiolki?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie
Czy Zamawiający wydzieli z Grupy 19 poz. 11 do oddzielnej grupy? 
 Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z Grupy 19 poz. 11  i tworzy dla niej  grupę 19 a
 Ustala wysokość wadium: 
 Grupa 19    – 5.570,00 zł
 Grupa 19 a – 30,00 zł



Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący  
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
 Grupa 19–    298.500,00 zł
 Grupa 19a – 1.500,00 zł

22. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie 26 poz. 1( Meropenem 0,5g fiol) wymaga, aby meropenem posiadał 
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z
zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. 
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w 
porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia 
śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: 
Nie, zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

23. Pytanie
Czy Zamawiający  w Grupie 26 poz. 1( Meropenem 0,5g fiol) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu 
meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę i była potwierdzona zapisami w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

24. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 51 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu- aminokwasów 
specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)?  Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej 
pozycji i utworzenie odrębnego zadanie. Pozytywna odpowiedź powoli na złożenie konkurencyjnej oferty i 
uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

25. Pytanie
Czy  Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 
15  pozycji nr 6 (Linezolid  600mg/ 300 ml  )  i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w pozycji, jednocześnie 
ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu. Oferent chciałby zaproponować opakowanie 
Lizenolidu x 1 worek w przeciwieństwie do preparatu dostępnego obecnie  na rynku pakowanego x 10 
worków, co umożliwi lepsze dostosowanie oraz wykorzystanie przedmiotu zamówienia w powyższym pakiecie 
w optymalny sposób  zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych oddziałów.
Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Grupy 15 poz. 6  i tworzy dla niej  grupę 15 a
 Ustala wysokość wadium: 
 Grupa 15    – 3.930,00 zł
 Grupa 15 a – 370,00 zł
 Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący  
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
 Grupa 15–    210.000,00 zł
 Grupa 15a – 20.000,00 zł

26. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w Grupie 6 poz. 8 i zezwoli na utworzenie z w/w pozycji 
odrębnego pakietu?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

27. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie 5 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 
0,04g opakowanie 100 kaps. (z przeliczeniem ilości wymaganej)posiadającego takie same właściwości i 
zastosowanie co Dimethicone?
Odpowiedź:



Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

28. Pytanie dotyczy Grupy nr 45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych 
ampułkostrzykawkach z podziałką, o pojemności 7g (6 ml)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

29. Pytanie dotyczy Grupy nr 45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie produktu w opakowaniu  zawierającym 25  sztuk wraz z 
jednoczesnym przeliczeniu ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie dotyczy Grupy nr 45
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel w ampułkostrzykawce posiadającej skalę o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

31 Pytanie dotyczy Grupy numer 48 
 Czy Zamawiający dopuści w powyższym pakiecie w pozycjach od 1 do 7 płyny infuzyjne w opakowaniach 
typu stojącej butelki wyposażonej w dwa sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym 
użyciem, których membrany posiadają właściwości samozasklepiające się dzięki czemu w przypadku 
wysunięcia zestawu do infuzji nie dojdzie do strat leku, pacjent otrzyma zleconą dawkę. Oferowane 
opakowanie ma właściwości zasklepiania się w trakcie infuzji co powoduje że nie ma konieczności 
odpowietrzania zestawu do infuzji w trakcie jej trwania a całość stanowi zamknięty system infuzyjny. Zgoda 
Zamawiającego przyczyni się ponadto do osiągnięcia niższej ceny w całym pakiecie na dostawę płynów 
infuzyjnych na 24 lata co z punktu widzenia ekonomiki szpitala jest zjawiskiem bardzo korzystnym.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ  pozostają bez zmian.

32. Pytanie dotyczy Grupy 31 i 67
Czy Zamawiający  wymaga w pakiecie numer 31 i 67 preparatu w bezpiecznym opakowaniu stojącym, 
wyposażonym w dwa sterylne porty.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający nie wymaga.

33. 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 odleglejszych 
regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

34. 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, § 8 otrzymuje brzmienie: „Dostarczane przez Dostawcę leki 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 do użycia będzie nie krótszy niż 
połowa terminu ważności dla danego produktu.”

35. Pytanie
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 



zamieszczona 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:
Zamawiający w SIWZ wymaga podania ceny za sztukę a nie za opakowanie.

36. 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 dopuszcza.

37. Pytanie
Zwracamy się z prośbą 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:
Tak, Zamawiający dopuszcza w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu podanie 
ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

38. Pytanie
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie  z umowy § 5 pkt.3 lub o jego doprecyzowanie: 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. 9.1 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 poz.345).
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

39. Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość podania w poz. cena jednostkowa netto (kol. 6) wyceny asortymentu do 
czterech miejsc po przecinku.

40. Pytanie
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form 
postaci leków: 

Kapsułek na kapsułki miękkie

Kapsułek na kapsułki twarde 

Kapsułek na tabletki

Tabletek na kapsułki

 Kapsułek na tabl powl

Tabletek na tabletki powlekane 

Tabletek na tabletki drażowane

Drażetek na tabletki drażowane

Tabletek na tabletki dojelitowe

Ampułki na fiolki

Fiolki na ampułki



Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

41. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie nr 82  wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała poziom IgA 
poniżej 0,05mg/ml? Według doniesień literaturowych to właśnie wysoki poziom IgA odpowiada za 
występowanie większości działań niepożądanych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

42. Pytanie
Czy Zamawiający  w pakiecie 82 wymaga aby oferowana immunoglobulina była wolna od alkoholi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

43. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 82 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała obojętny stabilizator 
maltozę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

44. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 82 wymaga aby oferowana immunoglobulina posiadała rejestrację m.in. w 
Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej(CIDP)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

45. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 poz 25? Lek wycofany.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 25 poz. 4 i ustala wysokość wadium dla Grupy 25 w wysokości 3.200,00 zł 

46. Pytanie
W pakiecie nr 6 poz 3 Carbo medicinalis w dawce 0,3 g jest dostępny jedynie jako Carbo VP węgiel 
aktywowany suplement diety. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę suplementu diety 
w ww. pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w ww. pozycji suplementu diety.

47. Pytanie
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 6  poz 11 był preparat Makrogol 74 g (PEG 4 litry - Fortrans) 
zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna
dla zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga.

48. Pytanie
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 6 poz 11 był preparat Makrogol (74 g  PEG 4 litry - Fortrans) 
o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga.

49. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pakietu nr 21 poz 2 Sodium phosphate 45ml x 2 roztwór 
do picia? Brak dostaw do Polski, obecny układ pakietu może uniemożliwić złożenie oferty na lek w pozycji 
nr 1.



Odpowiedź:
Zamawiający wydziela z Grupy 21 poz. 2  i tworzy dla niej  grupę 21 a
 Ustala wysokość wadium: 
 Grupa 21    –140,00 zł
 Grupa 21 a – 660,00 zł
 Ustala wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową jaką musi posiadać Wykonawca oferujący  
przedmiot zamówienia ww. grupach, nie mniejszej niż:
 Grupa 21–    8.000,00 zł
 Grupa 21a – 36.000,00 zł

50. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 32 poz 6? Lek wycofany.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy nr 32 poz. 6.

51. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie  75 poz 2 dopuszcza możliwość wyceny 32 000 szt kaps produktu Floractin 
(Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103), który zawiera najlepiej przebadany szczep bakterii (ponad 
500 badań klinicznych), wysoką dawkę(aż 6 mld) w jednej kapsułce, dzięki czemu wystarczy jedna 
kapsułka dziennie, nie wymaga przechowywania w lodówce, można stosować równocześnie z 
antybiotykiem?   Floractin jest jednym z nielicznych preparatów probiotycznych obecnych na rynku, który 
można stosować u niemowląt od pierwszych dni życia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze będzie to produkt leczniczy.

52. Pytanie 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz 3 dopuści wycenę leku Carbo medicinalis (Carbo Activ) w dawce 
200mg x 20 kaps? W przypadku wyrażenia zgody, uprzejmie prosimy Zamawiającego o określenie ilości 
takich opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zostanie zaoferowany produkt leczniczy.
 
53. Pytanie
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na żel do cewnikowania, 
będący wyrobem medycznym, Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy posiadania zezwolenia/ 
koncesji.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

54. Pytanie
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści żel o składzie: Lidocaine 
Hydrochloride 2%, Chlorhexidine Gluconate 0,05%, Hydrocyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate, 
Propyl  Hydroxybenzoate, Purifed Water, Propylen Glycol?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

55. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści żel w wygodnej ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

56. Pytanie
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zmiany podatku VAT, zmianie ulegnie wyłącznie
cena brutto umowy, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza, że w przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulegnie tylko cena brutto umowy.

57. Pytanie 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla 



Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie 
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.1 
projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

58. Pytanie do §16 ust.2 projektu umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze informacji o zakazie 
cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

59. Pytanie
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres 
zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z 
brzmienia § 3 ustęp 2 i 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku 
złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 4 ustęp 3. Brak wskazania zakresu zamówienia, 
choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie 
może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, 
że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się 
o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również 
następującą  modyfikację postanowień umowy: Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy leków w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o
zamówienie pozostałej części leków ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że 
niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy?

Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

60. Pytanie
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie grupy 24 Zamawiający wyraża 
zgodę na oferowanie przez wykonawców produktów równoważnych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny tj. posiadający taki sam skład, właściwości oraz zastosowanie.

61. Pytanie
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 
24 możliwości oferowania produktów równoważnych tj. posiadających taki sam skład, właściwości oraz 
zastosowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny tj. posiadający taki sam skład, właściwości oraz zastosowanie.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 20.03.2015 r.:
1.   Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2015 r.  do godz.  10.30  w Kancelarii  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

2.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

 „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 11 maja 2015r.  o godz.
11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

3. Punkt III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Dostawa 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych (w grupach 24, 45, 61, 62, 63, 66 ) oraz opakowań 
farmaceutycznych (grupa 44), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 
stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.”



4.      Punkt VIII SIWZ „Warunki wpłaty i zwrotu wadium” ppkt. 1 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:  W 
przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium  w wysokości 88.680,00  PLN”,

5.     załącznik nr 4 do SIWZ § 9 otrzymuje brzmienie:
„Dostawca oświadcza, że oferowane leki posiadają aktualne pozwolenie na  dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. /Dostawca oświadcza, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, 
IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych.(dotyczy GRUPY 24, 45, 61, 62, 63, 66) / Dostawca oświadcza, że oferowane 
produkty nie podlegające przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz  ustawy z 
dnia 20.05.2010r. o Wyrobach medycznych posiadają aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do 
obrotu i stosowania.   
Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie Odbiorcy w terminie 
wyznaczonym w  wezwaniu.”

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

 


