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Nasz znak : ZP.271- 213.22/2016                                      Kraków, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków  w ramach programów lekowych”
(ZP 22/2016) 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  ze  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 uczestnika postępowania. 

1.Pytanie dot. grupy 4:
 Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z 

zapisów właściwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Zamawiający 
dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące 
wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej cenie ? 

Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z 
kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

2.Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

 3. Pytanie 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 zwracamy się z prośbą o możliwość 
podania ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po 
przecinku ? 
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

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