
           

 
Warszawa, dnia 26.06.2017 r. 

 
ZZP.ZP.78/17.531.17 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 
Leki antyretrowirusowe z dostawą do magazynu depozytowego. Części 1÷7 
Znak sprawy: ZZP-78/17 
 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt  2 ppkt 2.2. 
Odbiorca: W ramach poszczególnych części zamówienia zamawiający wymaga dostawy 

przedmiotu zamówienia do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS w 

lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. 

na: 

Odbiorca: W ramach poszczególnych części zamówienia zamawiający wymaga dostawy 

przedmiotu zamówienia do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS w 

lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. Magazyn depozytowy musi być 

zlokalizowany na terytorium RP. 

 
- rozdz. V pkt 3  
Części 1÷7: Minimum 18 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego (minimalny 

termin ważności). Przy czym produkty lecznicze dostarczane odbiorcom docelowym nie 

mogą mieć terminu ważności krótszego niż 12 miesięcy od dnia dostawy do odbiorcy 

docelowego (wymagany termin ważności). 

na: 

Części 1÷7: Minimum 16 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego (minimalny 

termin ważności). Przy czym produkty lecznicze dostarczane odbiorcom docelowym nie 

mogą mieć terminu ważności krótszego niż 12 miesięcy od dnia dostawy do odbiorcy 

docelowego (wymagany termin ważności). 

 

- rozdz. V pkt 4 
Po podpunkcie 4.4 dodaje się podpunkt 4.5 w brzmieniu: 

Realizacja płatności nastąpi do 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia tj. przekazania 

leków do magazynu depozytowego Zamawiającego w lokalizacji hurtowni farmaceutycznej 

wykonawcy i dostarczenia do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpunkt 4.5 staje się podpunktem 4.6. 

 

- rozdz. V pkt 6 ppkt 6.1 
Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania leków antyretrowirusowych w magazynie 

depozytowym oraz dokonywania dostaw do bezpośrednich odbiorców w okresie 6 miesięcy 

od dnia dostawy leków do magazynu depozytowego.  

na: 



 2 

 

Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania leków antyretrowirusowych w magazynie 

depozytowym oraz dokonywania dostaw do bezpośrednich odbiorców w okresie 4 miesięcy 

od dnia dostawy leków do magazynu depozytowego.  

 

- rozdz. V pkt 6 ppkt 6.7.1 
magazynowania leków na własny koszt i ryzyko w magazynie depozytowym, który utworzy i 

będzie prowadził wykonawca w lokalizacji magazynu hurtowni farmaceutycznej, do czasu 

wyczerpania zapasów, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w treści przepisów 

szczególnych; 

na: 

magazynowania leków na własny koszt i ryzyko w magazynie depozytowym, który utworzy i 

będzie prowadził wykonawca w lokalizacji magazynu hurtowni farmaceutycznej, do czasu 

wyczerpania zapasów, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w treści przepisów 

szczególnych. Magazyn depozytowy musi być zlokalizowany na terytorium RP. 
 

- rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2 
Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 

Min. 18 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego – 0 pkt, 

Od 19 do 20 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego – 10 pkt,  

Powyżej 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego – 35 pkt 

na: 

Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 

16 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego – 0 pkt, 

Powyżej 16 miesięcy do 19 miesięcy włącznie od daty dostawy do magazynu depozytowego 

– 15 pkt,  

Powyżej 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego – 35 pkt 

 
 

 

Zamawiający udostępnia nowy druk oferty oraz wzór umowy. Aktualne dokumenty 
należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 


