Warszawa, dnia 23.08.2017 r.
ZZP.ZP.142/17.774.17

WYKONAWCY
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:
Zakup wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu
depozytowego. Znak sprawy: ZZP-142/17
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1
„Czy dla części nr 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności
od daty dostawy do poszczególnych odbiorców docelowych na: Termin ważności minimum
do dnia 31 marzec 2018”
Odpowiedź 1
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności dla części 3 przedmiotu
zamówienia tylko w zakresie I transzy.
Pytanie 2
„Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Par. 6 ust.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych postanowień
umownych?
Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić
od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
Par. 8 ust. 2 pkt 6) oraz 8)-9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszych
postanowień umownych?”
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wyraża zgody na żadną z zaproponowanych zmian.
Pytanie 3
Pytanie do Części 2
„Czy Zamawiający dopuści zestawy do oznaczania HLA B5701 z terminem ważności do
31.03.2018 w związku z terminem realizacji I transzy dostawy (do 14 dni od podpisania
umowy)?
Odpowiedź 3
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności dla części 2 przedmiotu
zamówienia tylko w zakresie I transzy.

Pytanie 4
Pytanie do Części 2 pozycja 1 (SU Kraków)
„W magazynie producenta dostępne są zestawy do oznaczania HLA B5701 tylko w formacie
48 pasków/opakowanie. W związku z tym, że dzielenie opakowania nie jest możliwe, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 5 opakowań testów do Zakładu Mikrobiologii
Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie (łącznie 240 oznaczeń, zamiast wymaganych 243) czy 6 opakowań testów (łącznie
288 oznaczeń)?
Odpowiedź 4
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie do SU Kraków w części 2 przedmiotu
zamówienia 5 opakowań testów w formacie 48 pasków/opakowanie co daje łącznie 240
oznaczeń.
Pytanie 5
Pytanie do Części 2 pozycja 2 (Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego i. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi)
„W magazynie producenta dostępne są zestawy do oznaczania HLA B5701 tylko w formacie
48 pasków/opakowanie. W związku z tym, że dzielenie opakowania nie jest możliwe, czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 1 opakowania testów do Laboratorium
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (łącznie 48
oznaczeń zamiast wymaganych 36)”?
Odpowiedź 5
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie do Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego i. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w części 2 przedmiotu zamówienia 1
opakowania testów w formacie 48 pasków/opakowanie zamiast wymaganych 36
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38
ust. 4:
- rozdz. V pkt 1 część 2
z:
lp.

1.

2.

Nazwa Laboratorium
adres, nazwa aparatury
Zakład Mikrobiologii Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki
Szpitala Uniwersyteckiego,
ul. Śniadeckich 6, 31-501 Kraków
Zestaw do detekcji: Opegen by operon HLA B57 Strip
Producent: Operon, Zestaw do izolacji DNA z krwi obwodowej:
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen)
Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-341 Łódź
GeneAmp PCR System 9700

Liczba
efektywnych
wyników

243

36

na:
lp.

1.

2.

Nazwa Laboratorium
adres, nazwa aparatury
Zakład Mikrobiologii Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki
Szpitala Uniwersyteckiego,
ul. Śniadeckich 6, 31-501 Kraków
Zestaw do detekcji: Opegen by operon HLA B57 Strip
Producent: Operon, Zestaw do izolacji DNA z krwi obwodowej:
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen)
Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-341 Łódź
GeneAmp PCR System 9700

Liczba
efektywnych
wyników

240

48

2

- rozdz. V pkt 1 część 2 pkt 3
z:
Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i wszystkich komponentów niezbędnych do
wykonania 279 efektywnych wyników.
na:
Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników i wszystkich komponentów niezbędnych do
wykonania 288 efektywnych wyników.
- rozdz. V pkt 3 ppkt.. 3.1.2 b)
z:
druga transza – odczynniki i wszystkie komponenty niezbędne do uzyskania
179 efektywnych wyników, dostawa do magazynu depozytowego w dniach 27 listopada – 2
grudnia 2017 roku, odczynniki i wszystkie komponenty winny być przechowywane w
magazynie w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku lub ich wyczerpania i sukcesywnie
dostarczane do laboratoriów, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
na:
druga transza – odczynniki i wszystkie komponenty niezbędne do uzyskania
188 efektywnych wyników, dostawa do magazynu depozytowego w dniach 27 listopada – 2
grudnia 2017 roku, odczynniki i wszystkie komponenty winny być przechowywane w
magazynie w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku lub ich wyczerpania i sukcesywnie
dostarczane do laboratoriów, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
- rozdz. V pkt 4
z:
Część 1÷3: Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż
10 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego.
na:
Część 1÷3: Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż
10 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego. W części 2 oraz 3 w zakresie I
transzy dopuszcza się krótszy termin ważności jednak nie krótszy niż do 31.03.2018r.
- rozdz. VI pkt 2 ppkt. 2.2
Poniżej podpunktu 2.2.3 dodaje się zapis:
Uwaga: W przypadku zaoferowania przez wykonawcę różnych terminów ważności
zamawiający dokona oceny ofert na podstawie najkrótszego terminu ważności
zaproponowanego przez wykonawcę w obu transzach.

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz
udostępnia nowy druk oferty. Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl
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