
           

 
Warszawa, dnia 10/04/2018 r. 

 
ZZP.ZP.84/18.220.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Szczepionka przeciwko 

wściekliźnie inaktywowana. Części 1÷2. Znak sprawy: ZZP-84/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż do 

Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi 

przedstawiamy poniżej: 

 
Pytanie 1  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w ramach przedstawienia ważnego pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu dostarczyć dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na 

podstawie zgody Ministra Zdrowia, wydanej na podstawie artykułu 4 ust. 8 ustawy Prawo 

farmaceutyczne. Zgoda będzie dostarczona najpóźniej w dniu wprowadzania produktu na 

rynek (dostawy)” 

 
Odpowiedź 1  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 

„Zwracam się z wnioskiem o  rozpatrzenie możliwości  przedłużenia  terminu składania ofert 

 do dnia 27.04.2018 roku” 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym 

postępowaniu do dnia 25 kwietnia 2018 roku. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin obowiązkowego 

wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 25/04/2018r. 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: 

25/04/2018r. o godz. 10:00 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.  
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Jednocześnie zamawiający, informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie 

z art. 38 ust. 4: 

 

 
- rozdz. V pkt 3 ppkt. 3.1 SIWZ 
z: 
Terminy dostaw:  

Część 1: 10 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 2: 10 000 dawek najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 

na: 
Terminy dostaw:  

Część 1: 10 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 2: 9 670 dawek najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 

 
 

 


