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W Y K O N A W C Y  
     

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w tryb ie przetargu nieograniczonego w 

sprawie: „ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI M OLEKULARNEJ Z 
DOSTAWA DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO”. CZ ĘŚCI 1-6. 

Znak sprawy: ZZP-173/17 
 
 

Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4: 
 

 
- rozdz. V pkt 4 
Zamiast: 
Część 3: Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie mo że być krótszy 
niż 10 miesi ęcy od daty dostawy  do magazynu depozytowego.  
 
Będzie: 
Część 3: Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie mo że być krótszy 
niż do dnia 31.03.2018 r. .  
 
- rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2. 
Zamiast:  
Część 3  
2.2.1. Termin ważności: do 10 miesięcy włącznie od  daty dostawy do magazynu 
depozytowego – 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 10 miesięcy  do 12 miesięcy włącznie od daty dostawy do 
magazynu depozytowego – 20 pkt,  
2.2.3. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego 
– 35 pkt,   
 
Będzie: 
Część 3  
2.2. Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 
2.2.1. Termin ważności: od 3 -10 miesięcy od daty dostawy do odbiorcy docelowego – 0 
pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 10 miesięcy  do 15 miesięcy włącznie od daty dostawy do 
odbiorcy docelowego  – 20 pkt,  
2.2.3. Termin ważności: powyżej 15 miesięcy od daty dostawy do odbiorcy docelowego  – 
35 pkt, 35 pkt, 
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Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj ą bez zmian. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłu ża termin składania ofert  oraz termin 
obowi ązkowego wniesienia wadium  w niniejszym postępowaniu do: 20.11.2017 r. do 
godziny 09:00. 
 
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: 
20.11.2017 r. o godz. 10:00 

 


