
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX

12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Nasz znak : ZP.271- 96.6/2016                                      Kraków, dnia 6 kwietnia 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 i 4 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 i  zmienia treść SIWZ. 

1.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.1,2 projektu umowy)? 
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z projektem umowy.
2. Pytanie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby 
mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie 
poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art.144 ust. 2, w związku z art.144 ust.1 /in fine/ 
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o 
nieważności zapisów z  §3 ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od 
tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
§ 3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy leków w ilości 50 % 
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.”

Pkt. III zdanie trzecie SIWZ z dnia 4 marca 2016r. otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych,  środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych w przypadku zmniejszenia 
się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 50 % ilości produktów
leczniczych, wyrobów medycznych,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, opakowań farmaceutycznych.
3. Pytanie
Do treści §8 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 
zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego 
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przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do 
obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od 
daty dostawy.
Odpowiedź:
SIWZ pozostaje bez zmian.
4.Pytanie
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §12 ust.2 pkt 1 poprzez zapis o ewentualnej karze za 
odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje §12 ust.2 pkt 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:
„1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3, w 
przypadku  odstąpienia  przez którąkolwiek ze stron 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,”
5. 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:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.
6. Pytanie
Czy Zamawiający wymaga aby  Ciprofloksacyna w pakiecie 39 była w postaci monowodzianu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
7. Pytanie
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 36 aby Ceftazidime zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w 
temp. 2-8°C?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
8. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 62 leku Bupivacainum 0,5 % 20ml x 5 fiolek?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
9. Pytanie dotyczy Grupa 34
Ponieważ niektóre parametry i niedostateczne właściwości wapna mogą działać szkodliwie na pacjenta oraz 
wpływać na niską wydajność użytkowania, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma 
posiadać wysoką absorbcję dwutlenku węgla co najmniej 150 l CO /1 kg wapna, twardość na optymalnym ₂
poziomie min. 99%, co daje pewność, że podczas transportu i przenoszenia nie powstanie więcej pyłu niż na 
poziomie 0,1-0,2%; ma nie zawierać wodorotlenku potasu (KOH) - przez co minimalizuje się ryzyko rozpadu 
anestetyków i pojawienia się tlenku węgla i komponentu A toksycznego dla ludzi i zwierząt - związki te mogą 
pojawić się tylko wtedy, gdy wapno jest przesuszone - zawartość wilgoci nie mniejsza niż 15%; może być stosowane
z Sevofluranem, Desfluranem, Isofluranem, Enfluranem, Halothanem; wskaźnik zużycia ( wapno zużyte zabarwia
się na kolor fioletowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga.
10. Pytanie 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy Wapno sodowane ma mieć postać białych nieregularnych 
granulek 2.5 – 5.0 mm (tzw. ”D-profile”), tak jak w dotychczas stosowanym w Państwa Placówce? Zróżnicowany 
odpowiedni kształt powoduje, ze są wydajniejsze w pochłanianiu CO2 - ich kształt przekłada się na większą 
rzeczywistą powierzchnię biorącą udział w reakcji. Zwiększa to prędkość reakcji z CO2, a w rezultacie zdolność 
absorpcji co najmniej 150 l CO2/1 kg wapna.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga.
11. Pytanie
Wnosimy o usunięcie wymogu posiadania oraz dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu  
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z 
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Odpowiedź: 



Zamawiający w VII. 2 SIWZ z dnia 4 marca 2016r. nie wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia 
Prezesa Urzędu  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wymaga 
złożenia stosownego oświadczenia. Zamawiający modyfikuje zapis VII ust. 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie, 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/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, lub   odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z 
art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i /lub

d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r.  Prawo      
farmaceutyczne lub ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych, Oświadczenie, że Wykonawca posiada 
inne odpowiednie, aktualne dokumenty  dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. „

Zamawiający modyfikuje § 9 projektu umowy akapit 3, który otrzymuje brzmienie:
„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 34, 77, 91) lub  zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
12.Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 3 na następujący: „Odbiorca zastrzega sobie prawo 
zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1, w przypadku zmniejszenia się jego 
zapotrzebowania z tym, że zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy”?
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.
13.Pytanie 
Czy dla pakietu 34 – wapno sodowane Zamawiający odstąpi od dostaw na ratunek lub wydłuży ich termin do 24 
godzin w dni robocze?
Odpowiedź:
Zamawiający dla Grupy 34 – wapno sodowane wydłuży termin dostaw na ratunek do 24 godzin.
14. Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisów  §14 następującego ustępu: „przedłużenie trwania umowy
nie może nastąpić na okres dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia umowy”?
Odpowiedź:
Zapisy § 14 projektu umowy pozostają bez zmian.
15. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §14 ust. 1,2,4 z „dwukrotnego” na „trzykrotnego”?
Odpowiedź:
Zapisy § 14 projektu umowy pozostają bez zmian.
16. Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §16 ust. 1 następującego zdania: „Nieuiszczenie przez 
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane,
jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
Odpowiedź:
Zapisy § 16 ust. 1 projektu umowy pozostają bez zmian.
17. 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?
Odpowiedzi:
Zamawiający zmienia zdanie drugie w pkt. III SIWZ z dnia 4 marca 2016 r. opis przedmiotu zamówienia, które 
otrzymuje brzmienie:



„Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum
12 miesięcy od daty dostawy z wyjątkiem produktów do żywienia dojelitowego gdzie okres przydatności do użycia 
będzie nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu.”
§ 8 projektu umowy 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.”
18. Pytanie
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 12 ust. 2 
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3, w przypadku 
odstąpienia przez którąkolwiek ze stron 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 niedostarczonej części zamawianej partii leków wartości zamawianej partii 
leków za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2 , jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto opóźnionej partii leków,
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii leków za każdy dzień opóźnienia w dostawie leków w terminie 
określonym w § 11 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii leków
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w pozostałym zakresie zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
19. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 94 pozycja 1 dopuści produkt o nazwie handlowej Fresubin Original -  Kompletna 
dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT  i ω-3 kwasy 
tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w 
worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
20. Pytanie 
 Czy Zamawiający w pakiecie 94 pozycja 2 dopuści produkt o nazwie handlowej Diben - Kompletna dieta do 
żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów 
(skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej  zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω-3 kwasy 
tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 
1000ml.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
21. Pytanie
 Czy Zamawiający w pakiecie 94 pozycja 3 dopuści produkt o nazwie handlowej Fresubin HP Energy -  
Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% 
energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, 
bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o 
objętości 1000 ml.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
22. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 93 pozycja 1 dopuści produkt o nazwie handlowej Fresubin Hepa - Specjalistyczna, 
kompletna dieta do żywienia dojelitowego, dla pacjentów z niewydolnością wątroby, zawierająca ponad 40% 
aminokwasów rozgałęzionych, białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze MCT, wysokokaloryczna 1,3 kcal/ml, 
bogatoresztkowa, niskosodowa, o osmolarności do 330 mosmol/ - objętość 500 ml.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
23. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie 93 pozycja 2 dopuści produkt o nazwie handlowej Fresubin Original Fibre- 
Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – co najmniej 
1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 
kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności do 285 mosmol/l, w zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 
worku o objętości 500 ml.



Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
24. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 92 produkt leczniczy o nazwie handlowej Optilyte - jest to płyn 
wieloelektrolitowy z jonami Ca2+ buforowany octanami, nie zawierający mleczanów. Nadmieniamy iż opisany 
przez Zamawiającego płyn zawiera bardzo wysoką zawartość jonów chlorkowych  bo aż 127 mmol/l co zwiększa 
ryzyko kwasicy hiperchloremicznej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
25. Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen za opakowania handlowe ? Prosimy o podanie, w jaki sposób 
prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Nie.
26. Pytanie
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy można podać ceny jednostkowe netto do czterech miejsc 
po przecinku?
Odpowiedź:
NIE.
27. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast
drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
28. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
29. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –
(tabletki,  tabletki pow. lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? \ Celem zaoferowania korzystniejszej 
oferty cenowej.
Odpowiedź:
Nie.
30. Pytanie
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny  wyraża zgodę na umieszczenie pod 
pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
31. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak 20 poz. 3 SIMVASTATINUM O 1-D 0,08 G ze względu na 
brak produkcji oraz brak odpowiednika na rynku.?
Odpowiedź;
Zamawiający wykreśla z Grupy 20 poz. 3.
32. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak 37 poz. 1 CLOXACILLINUM P 1-D 0,5 G ze względu na 
brak produkcji oraz brak odpowiednika na rynku.?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Grupy 37 poz. 1.
33. Pytanie
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 62 roztwór Bupivacainum hydrochloricum  0,5% można było 
mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem) ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
34. Pytanie
Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 wymaga produktu leczniczego, który znajduje się w aktualnym Wykazie 



produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Załącznikiem do
obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz czy ma posiadać kartę charakterystyki 
produktu leczniczego potwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga zaoferowania produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu  zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane dla oferowanego produktu leczniczego.

Ponadto Zamawiający zmienia treść:
-     SIWZ z dnia 4 marca 2016 r.:
1.    Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 4 maja 2016 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 4 maja 2016r.  o godz.  11.00  

w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

-     projekt umowy do SIWZ z dnia 4 marca 2016r.
1. §6 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„W przypadku konieczności zamówienia leku ”na ratunek”, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć go w terminie        
12 godzin od chwili zgłoszenia w miejsce wskazane w zamówieniu, z wyjątkiem Grupy 34 gdzie termin dostawy 
leku „na ratunek” wynosi 24 godziny.”
2. § 10 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy oraz do podania na fakturze daty i seria 
ważności leków.”

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 


