Warszawa, dnia 10.10.2017 r.
ZZP.ZP.203/17.963.17

WYKONAWCY
Dotyczy: wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia VIII
(osoczopochodnego lub rekombinowanego) z dostawą do magazynu depozytowego
Narodowego Centrum Krwi w łącznej liczbie 45 200 000 j.m. ; znak sprawy : ZZP-203/17
cz. 1÷2
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego
wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy dotyczące zapisów treści SIWZ. W związku z
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
• zmianę terminu składania ofert z 13 października na 19 października ze względu na
fakt iż czas od udostepnienia wykonawcom Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (02.10.2017 r.) do terminu składania ofert (13.10.2017 r.) jest zbyt krótki
dla części wykonawców (podmiotów zagranicznych) na uzyskanie i przetłumaczenie
przysięgłe wymaganych przez Zamawiającego dokumentów zwłaszcza iż
Zamawiający w Rozdziale IV w punkcie 14 zaleca złożenie z ofertą wszystkich
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.”.
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert z 13 października
2017 roku na 19 października 2017 roku.
Pytanie 2
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
• zmianę terminu dostawy z 15 grudnia na 22 grudnia. Biorąc pod uwagę, iż umowa
może być podpisana po uprawomocnieniu oferty, czyli najwcześniej na koniec
października – początek listopada, proces produkcji opakowań w jęz. polskim jak
również czas niezbędny na zwolnienie serii to termin ,,do 15 grudnia” jest terminem
mało realnym.”.
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy z 15 grudnia 2017 roku na
22 grudnia 2017 roku.
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Pytanie 3
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
• zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 3 % ze
względu na wielkość zamówienia i wartość ofert. Zmiana zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z 5% na 3% byłaby korzystna i wskazana ze względu na
konkurencyjność ofert (pozwoliłoby złożyć ofertę większej ilości wykonawców), jak
również iż 20% kwoty należytego wykonania umowy będzie stanowić tzw. gwarancja
jakości (zwracana najczęściej po terminie ważności przedmiotu zamówienia, a więc
przynajmniej po 2 latach).”.
Odpowiedź 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy z 5% na 3%.
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