
           

 
 

Warszawa, dnia 10/08/2018 r. 

 
ZZP.ZP.163/18.623.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

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

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷3. Znak sprawy: ZZP-163/18 
 

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. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi 

przedstawiamy poniżej: 

 
 

Pytanie 1 

„Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie leku Nevirapine 400mg x 30 tabl. z datą 

ważności 30.07.2019?” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuści także termin ważności 30.07.2019 roku. 

 

Pytanie 2 

„Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie leku Nevirapine 400mg x 30 tabl. w ciągu 21 

dni od daty podpisania umowy?” 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zgadza się na dostarczenie leku Nevirapine 400mg x 30 tabl. w ciągu 21 dni 

od daty podpisania umowy. 

 

Pytanie 3 

„Czy zamawiający w części 1 wyrazi zgodę na dostawę 300 opakowań preparatu 

Lamivudine/Zidovudine 150/300mg tabletki 60szt. w terminie 10 roboczych od podpisania 

umowy?” 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zgadza się dostawę 300 opakowań preparatu Lamivudine/Zidovudine 

150/300mg tabletki 60szt. w terminie 10 roboczych od podpisania umowy. 

 

Pytanie 4 

„Czy zamawiający w części 1 pkt. 7.6 wyrazi zgodę na wymianę min. 40% ilości preparatu 

Lamivudine/Zidovudine 150/300mg tabletki 60szt. na lek z terminem ważności nie krótszym 

niż 6 miesięcy od daty wymiany?” 

 



 2 

 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający zgadza się na wymianę min. 40% ilości preparatu Lamivudine/Zidovudine 
150/300mg tabletki 60szt. na lek z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty 
wymiany 
 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp: 
 

- rozdz. VI ust. 3 pkt. 3.1 
z: 
Termin dostawy: Część 1÷3: najpóźniej do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
na: 

Termin dostawy:  

Część 1: najpóźniej do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy 

Część 2: najpóźniej do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy 

Część 3: najpóźniej do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy 

 
- rozdz. VI ust. 4  
z: 
Część 1: Minimum 12 miesięcy od daty dostawy do poszczególnych odbiorców docelowych 

(minimalny termin ważności). 

Część 2: 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). 

na: 

Część 1: Minimum 12 miesięcy od daty dostawy do poszczególnych odbiorców docelowych 

(minimalny termin ważności). 

Część 2: 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 w tej części dopuści także 

zaoferowanie przedmiotu zamówienia z datą ważności nie krótszą niż do 30.07.2019 r. 

Część 3: 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. VI ust. 7 pkt.7.6  
z: 
Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do wymiany min. 40% ilości 

przedmiotu zamówienia na lek z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty 

wymiany. 

na: 

Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do wymiany min. 40% ilości 

przedmiotu zamówienia na lek z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty 

wymiany. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 27/08/2018r. 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: 

27/08/2018r. o godz. 12:00 
 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian wynikających z niniejszego pisma do 

formularza oferty powołując się na udzielone przez zamawiającego odpowiedzi. 
 

 


