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Warszawa, dnia 21/09/2018 

ZZP.ZP.173/18.704.18 

      WYKONAWCY 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO 

ZAMAWIAJĄCEGO WPŁYNĘŁY PISEMNE ZAPYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: ZZP-173/18 NA „ZAKUP LEKÓW ANTYRETROWIRUSOWYCH” 

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

Pytanie 1:   

Czy Zamawiający – w części 3 – wyrazi zgodę na dostawę 300 opakowań preparatu Ritonavir 100mg tabletki 30  
z terminem ważności produktu: 31 lipiec 2019? Wykonawca zobowiązuje się do wymiany ww. leku na lek z 
dłuższą datą ważności w przypadku niewykorzystania produktu. 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2:   

Czy Zamawiający – w części 4 – wyrazi zgodę na dostawę 300 opakowań preparatu Lopinavir/Ritonavir 
200/50mg tabletki 120  z terminem ważności produktu: 31 lipiec 2019? Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
ww. leku na lek z dłuższą datą ważności w przypadku niewykorzystania produktu. 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 3:   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w Dziale VI pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ na: "Termin dostawy: 
najpóźniej do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy.". Krótki termin pomiędzy ogłoszeniem, terminem 
składania ofert a terminem dostawy może uniemożliwić  Podmiotom możliwość złożenia oferty, z uwagi na fakt 
długich terminów cyklów produkcyjnych, co zmniejszy konkurencyjność poprzez zmniejszenie liczby oferentów. 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 



2 
 

Pytanie 4:   

Dotyczy części nr 7 przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie  liczby opakowań z 
3000 na 1121. 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5:  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową dostawę leku Lamivudine 150mg 60 tabletek do 28 dni roboczych 
od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6:   

Czy w części numer 7 Darunavir 800 mg tabletka 30 Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż 386 op. z datą 
ważności 30 czerwca 2019, 1 603 op. z datą ważności 31 sierpnia 2019, 1 011 op. z datą ważności powyżej 12 
miesięcy od dnia dostawy produktów do magazynu depozytowego? W przypadku niewykorzystania ww. 
produktów z datą ważności 30 czerwca 2019 oraz 31 sierpnia 2019 wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany 
na produkty posiadające co najmniej 12 miesięczny termin ważności. 

Odpowiedź 6:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 7:   

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie do 45 dni od dnia 
zawarcia umowy na dostawę 200 opakowań Tenofovir Disoproxil 245 mg 30 tabletek 

Odpowiedź 7:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

Pouczenie:  

Art. 84 ust. 1 ustawy Pzp.: „ Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.”. 
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