
           

 
Warszawa, dnia 11/06/2018 r. 

 
ZZP.ZP.87/18.398.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷10. Znak sprawy: ZZP-87/18 

 

 

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

 

- nazwa przedmiotu zamówienia 
z: 
Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷10 

na: 

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷5 

 

- rozdz. III pkt  1 ppkt 1.1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 27/06/2018 r. do 

godz. 09:00 wnieść wadium w kwocie:  

Część 1: 50,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100), 

Część 2: 400,00 -zł (słownie złotych: czterysta 00/100), 

Część 3: 2 000,00 -zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100), 

Część 4: 1 100,00 -zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100),  

Część 5: 300,00 -zł (słownie złotych: trzysta 00/100), 

 
 
- rozdz. V pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż:  

Część 1: 500,00 -zł (słownie złotych: pięćset 00/100), 

Część 2: 4 000,00 -zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), 

Część 3: 20 000,00 -zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), 

Część 4: 11 000,00 -zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100), 

Część 5: 3 000,00 -zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), 

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy 

wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w 

walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego 

kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania 

ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W 
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przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części 

zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla 

oferowanych części zamówienia - jeżeli dotyczy 

 

- rozdz. VI pkt I SIWZ otrzymuje nowe brzmienie 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷5 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Nr 
części 

Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego Moc 
Postać 
farm. 

Wielkość opak. 
Liczba  

opakowań 

1 Ritonavir 100mg tabletka 30 20 

2 Tenofovir disoproxil 245mg tabletka 30 130 

3 Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil 600/200/245mg tabletka 30 50 

4 Darunavir 600mg tabletka 60 100 

5 Lamivudine 150mg tabletka 60 150 

 

1.2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów 

leczniczych, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej 

części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w 

szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów. 

 
 

- rozdz. VI pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Część: 1 - dostawa do 31.08.2018r. 

Część: 2, 4 - dostawa najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy. 

Część: 3 – 24 opakowania dostawa najpóźniej do 7 dni od daty podpisania umowy 

   – 26 opakowań dostawa najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 roku 

Część: 5 - dostawa najpóźniej do 21 dni od daty podpisania umowy. 

 

- rozdz. VI pkt 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

 

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). 

 

Zamawiający wprowadza nowy rozdział do SIWZ, a mianowicie: rozdz. XVII w 

następującym brzmieniu: 

 

XVII Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że: 
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b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Zamówień Publicznych 

przy Ministrze Zdrowia, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155; 

c) inspektorem ochrony danych osobowych jest Lidia Kubicka, tel.: 22 883 35 12, e-

mail: sekretariat@zzpprzymz.pl; 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawy Pzp”; 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 

15 RODO, 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 

RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

− prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

j) nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Mając na uwadze wprowadzenie do SIWZ nowego rozdziału  Zamawiający usuwa z 

rozdz. XII SIWZ pkt. 11. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 27/06/2018r. 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: 

27/06/2018r. o godz. 11:00 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz 
udostępnia nowy druk oferty i nowy druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia. Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl 

 
Zamawiający informuje, iż części: 1, 3, 4, 5, 8 z ogłoszenia o zamówieniu nr: 2018/S 097-

220948 z dnia24/05/2018 zostają całkowicie usunięte. 

Część 2 staje się częścią 1 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji 

zamówienia. 

Część 6 staje się częścią 2 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji 

zamówienia. 

Część 7 staje się częścią 3 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji 

zamówienia. 

Część 9 staje się częścią 4 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji 

zamówienia. 

Część 10 staje się częścią 5 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji 

zamówienia. 

Zamawiający w dokumentacji zamówienia uwzględnił prośby wykonawców wynikające z 

prowadzonej procedury. 

 
 

 
Pouczenie: 

Art. 84 ust. 1 ustawy Pzp.: „ Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić lub wycofać ofertę.”. 

 


