
           

 
Warszawa, dnia 29.08.2017 r. 

 
ZZP.ZP.142/17.793.17 

 

W Y K O N A W C Y 
 

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 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w I transzy 2 opakowań zestawów, 
pozwalających na uzyskanie 96 wyników, zamiast wymaganych 100.  Wynika to z braku 
możliwości dzielenia opakowań handlowych zawierających 48 oznaczeń”. 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt 3 ppkt.. 3.1.2 a) oraz b) 
z:  

pierwsza transza – odczynniki i wszystkie komponenty niezbędne do uzyskania  

100 efektywnych wyników, dostawa do magazynu depozytowego w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia, odczynniki  i wszystkie 

komponenty winny być przechowywane w magazynie w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku 

lub ich wyczerpania i sukcesywnie dostarczane do laboratoriów, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego,  

na:  

pierwsza transza – odczynniki i wszystkie komponenty niezbędne do uzyskania  

96 efektywnych wyników, dostawa do magazynu depozytowego w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia, odczynniki  i wszystkie 

komponenty winny być przechowywane w magazynie w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku 

lub ich wyczerpania i sukcesywnie dostarczane do laboratoriów, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego,  

 

 

 

 



 2 

 

z: 

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.  
na: 

druga transza – odczynniki i wszystkie komponenty niezbędne do uzyskania  

192 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 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 


