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Nasz znak : ZP.271- 91.6/2016                                      Kraków, dnia 25 marca 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Dostawę leków  ”

(ZP 6/2016) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164)  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. 

1.Pytanie dot. grupy 56:
Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w grupie 56 w pozycji 1 na 
Gliclazidum (Diaprel MR) 60 mg tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazidum 
(Diaprel MR) 30 mg tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu z zachowaniem 
odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości? Podzielność dawki, w tabletce o 
zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 60 mg, jest osiągnięta 
dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2). W przypadku
wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 
60 mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w pozycji 1  Gliclazidum (Diaprel MR) 60 mg tabl o zmodyf. 
uwalnianiu w ilości podanej w SIWZ.
2. Pytanie dot. grupy 59:
Czy wyrażą Państwo zgodę na wydzielenie z grupy 59 pozycji nr 4 i 5 i utworzenie z nich 
oddzielnej grupy? 
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.

3. Pytanie
 Czy Zamawiający w par. 7.3 oraz 10.1. dopuści aby potwierdzenie dostawy odbywało się 

na fakturze VAT? Dostarczana wraz z zamówieniem faktura VAT określa wszystkie 
dostarczone leki i z tego względu tworzenie innych dokumentów o tej samej treści 
wydawałoby się być zbędne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

4. Pytanie
  Czy Zamawiający w par. 7.4. wydłuży możliwość dostawy zamówionych produktów do 

godziny 14? 
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            Odpowiedź:
             Nie.

5. Pytanie
Czy Zamawiający w par. 11.5 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych 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 terminie krótszym jest niemożliwe. 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydłuża terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych do 5 dni roboczych.
§ 11 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„ Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki  lub leki wolne od wad w 
terminie 5 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.”

6. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.1  z 10% do wartości max 2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

7. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.2  z 0,5% do wartości max 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

8. Pytanie
Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 12.2.3  z 0,5% do wartości max 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

9. Pytanie
Czy Zamawiający wykreśli par. 16.2? Systemy księgowe używane przez Wykonawcę nie pozwalają na 
dopisywanie takich treści na fakturze. Zresztą zakaz cedowania należności wynikających z faktur wynika z 
treści zawartej umowy.
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

10. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Grupie 8 poz. 6 insuliny SoloStar w postaci wstrzykiwacza a 3 
ml, gdyż podana nazwa odnosi się do takiej postaci insuliny? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Grupie 13 leku w postaci kapsułek? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie
Czy Zamawiający w Grupie 5, 8, 13 dopuści podanie ceny jednostkowej netto za sztukę (tabl., kaps., amp.-
strzyk. itp) do 4 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź:
Nie.

13. Pytanie dotyczy Grupy 37
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie pozycji nr 1 Cloxacillin 0,5 g fiol - koniec produkcji. 



W przypadku braku zgody, proszę o informację jak należy postąpić przy wycenie: czy można podać ostatnią 
cenę i zamieścić informację o zakończonej produkcji? 
Odpowiedź:
Nie, prosimy podać ostatnią cenę i zamieścić informację o zakończonej produkcji.

14. Pytanie 
Czy w grupie Nr 12 poz. 1 (Budesonide 500 mcg/ml(2ml) zaw. do inhal.) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od 
rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie
Czy Zamawiający w grupie Nr  29 poz. 6, 7 i 8 (Metoprololi succinas 23,75 ; 47,5 i 95 mg tabl. o 
przedłużonym uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń 
rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie 
przedsionków?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie
Czy w związku z przejściowymi problemami z dostępnością niektórych szczepionek, Zamawiający wyrazi 
zgodę na uruchomienie dostaw: dla pakietu 90 w lipcu 2016r.?
Odpowiedź:

 Zamawiający dopuszcza.

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

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król

 


