Warszawa, dnia 04.07.2017 r.
ZZP.ZP.75/17.574.17

WYKONAWCY
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 3
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).
na:
Części 1÷7: Minimum 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego (minimalny
termin ważności). Przy czym produkty lecznicze dostarczane odbiorcom docelowym nie
mogą mieć terminu ważności krótszego niż 6 miesięcy od dnia dostawy do odbiorcy
docelowego (wymagany termin ważności).
- rozdz. V pkt 6 ppkt 6.1
Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania leków antyretrowirusowych w
depozytowym oraz dokonywania dostaw do bezpośrednich odbiorców w okresie
od dnia dostawy leków do magazynu depozytowego.
na:
Wykonawca zobowiązany jest do magazynowania leków antyretrowirusowych w
depozytowym oraz dokonywania dostaw do bezpośrednich odbiorców w okresie
od dnia dostawy leków do magazynu depozytowego.

magazynie
4 miesięcy

magazynie
6 miesięcy

- rozdz. V pkt 6
Po punkcie 6.1 wprowadza się punkt 6.2 w brzmieniu:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania leków do bezpośrednich odbiorców, nie
później niż w ciągu 72 godzin, a w przypadku dostawy „na ratunek” w ciągu 24 godzin, od
momentu przesłania przez Zamawiającego zamówienia określającego asortyment oraz
odbiorcę docelowego.
Po punkcie 6.2 wprowadza się punkt 6.3 w brzmieniu:
Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do wymiany min. 15% ilości
przedmiotu zamówienia na lek z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty
wymiany.
Kolejne punkty zmieniają numerację odpowiednio.

- rozdz. VI pkt 1 ppkt 1.2
Termin ważności – waga – 35 pkt (maksymalna wartość do uzyskania)
na:
Wymiana leku – waga – 35 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),
- rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2
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
na:
Wartość punktowa w kryterium nr 2 wymiana leku wyliczana jest następująco:
wymiana leku do 15% ilości całkowitej włącznie – 0 pkt
wymiana leku powyżej 15% do 20% ilości całkowitej włącznie – 10 pkt
wymiana leku powyżej 20% do 25% ilości całkowitej włącznie – 20 pkt
wymiana leku powyżej 25% do 30% ilości całkowitej włącznie – 30 pkt
wymiana leku powyżej 30% ilości całkowitej – 35 pkt
Usuwa się zapis:
UWAGA:
Zamawiający przewiduje możliwość wymiany leków antyretrowirusowych, w przypadku
których nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności (minimum 12 miesięcy od
dnia dostawy do bezpośredniego odbiorcy) w dniu ich dostawy do odbiorcy docelowego, z
zastrzeżeniem, iż wartość leków podlegających wymianie nie będzie przekraczać 15%
wartości brutto leków oferowanych w ramach danej części zamówienia (minimalna wartość
wymagana przez zamawiającego)
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.
Zamawiający zmienia druk oferty oraz wzór umowy.
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.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 25.07.2017 r. do
godziny 10:00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w
siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu:
25.07.2017 r. o godz. 11:30
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