Kraków, 23.10.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-22/18
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Pytania I
Dotyczy pakietów
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki
na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki
i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek,
kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć
do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. Należy podać pełne ilości
opakowań zaokrąglone w górę z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Pytanie 3 - 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 umieszczone 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: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę z odpowiednim przeliczeniem
ilości.
Pytanie 4 – 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: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
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Pytania II
1. 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: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę z odpowiednim
przeliczeniem ilości.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym
uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym
uwalnianiu? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki powlekane?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których
występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, w
których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, po
uprzedniej wycenie.
6. Prosimy o uzupełnienie dawki leku w pakiecie nr 2 poz. Nr 3 – brak w siwz.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia poz. nr 3 w pakiecie nr 2 w załączniku nr 1B do SIWZ i
nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
7. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 4 Ampicylina 60ml – zakończona produkcja, brak
odpowiednika.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz. 4 w pakiecie nr 2 w załączniku nr 1B do SIWZ i nadaje
mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 14 miał na myśli cefuroximum 250mg 50ml czy 100ml?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga w pozycji 14 w pakiecie nr 4 w załączniku nr 1B do
SIWZ „Cefuroximum gran.250mg/5ml do zaw.dous. - 50 ml”.
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9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 52 dopuści wycenę leku Nystatyna Teva,
2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. W ilości 200op– zmiana opakowania przez
producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pytania III
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w
terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 2% dziennie liczonej od
wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? Wskazujemy, że podana w §5 ust.1
wysokość kary za opóźnienie spełnienia świadczenia przez wykonawcę jest niewspółmiernie wysoka
do wysokości kary za niespełnienie świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego. Kara za
opóźnienie dostawy wynosić ma 1825% w skali roku, natomiast kara za opóźnienie płatności przez
Zamawiającego wynosić może maksymalnie 9,5% w skali roku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%.
2. Do §5 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za
niedostarczenie towaru lub wymianę reklamacyjną powyżej 3 dni do 3% jego wartości?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%.
3. Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu. W związku z
powyższym §5 ust.4 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego
jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku
z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami wynikającymi z
niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy z wyłączeniem powołania
się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu."
4. Prosimy o dopisanie do §5 ust.6 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
5. Do §12 ust.1 pkt 6 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zwrotu:...jeden raz w roku" ze względu
na jego niezgodność z art. 142 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych".
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z powyższym w §12
ust.1 pkt. 6 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
określonej w niniejszej umowie, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, wynikający z obowiązujących przepisów prawa”.
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Pytania IV
1. Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowany produkt w Pakiecie nr 5 poz. 12 – Przyrząd do
pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny, posiadał zastawkę
zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji odwróconej?
Odpowiedź: Tak.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Załączniki:
 Załącznik 1B do SIWZ (Formularz cenowy) uwzględniający zmiany
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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