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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: 
 
 

nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ 
Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, CZĘŚCI 1÷6 

 
na: 
ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ, CZĘŚĆ 1-6 
Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, CZĘŚCI 1÷5 
 
- rozdz. V pkt  1 ppkt 1.1. 
 
CZĘŚĆ 6  –  Odczynniki przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego 
Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system zamknięty, 
przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji. 
 
1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 6 jest dostawa na koszt i ryzyko 

Wykonawcy zestawu odczynników przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru 
przepływowego Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system 
zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą 
immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków 
referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które 
zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego 
Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w 
Polsce na lata  
2017-2021”. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do wskazanego 
laboratorium posiadającego następującą aparaturę: 

 
na:  
CZĘŚĆ 6  –  Odczynniki przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego 
Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system zamknięty, 
przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji. 
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1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 6 jest dostawa na koszt i ryzyko 
Wykonawcy zestawu odczynników przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru 
przepływowego Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system 
zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą 
immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków 
referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które 
zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego 
Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w 
Polsce na lata  
2017-2021”. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony bezpośrednio do 
wskazanego laboratorium posiadającego następującą aparaturę: 

 
 
- rozdz. V pkt  3 ppkt 3.1.6 
 
Dostawa do magazynu depozytowego winna być dokonana w jednej transzy  – odczynniki i 
wszystkie komponenty w tym materiały wymienialne niezbędne do uzyskania liczby 600 
efektywnych wyników , dostawa do magazynu depozytowego w terminie 7 dni  od dnia 
zawarcia umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia, testy winny być 
przechowywane w magazynie i sukcesywnie dostarczane do laboratorium zgodnie z 
zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku lub ich 
wyczerpania. 
 
na: 
Dostawa do bezpośrednich odbiorców winna być dokonana w jednej transzy  – odczynniki i 
wszystkie komponenty w tym materiały wymienialne niezbędne do uzyskania liczby 600 
efektywnych wyników , dostawa w terminie 7 dni  od dnia zawarcia umowy w sprawie 
udzielenia przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
- rozdz. V pkt 4 
 
Część: 6 Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż  
12 miesięcy od  daty  dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. 
 
na: 
Część: 6 Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż   

• AQUIOS TETRA 1 PANEL - minimum 10 miesięcy 
• AQUIOS LYSING REAGENT KIT - minimum 9 miesięcy 
• AQUIOS IMMUNO TROL CELLS - minimum 6 miesięcy 
• AQUIOS IMMUNO TROL LOW CELLS - minimum 6 miesięcy 

od  daty  dostawy do bezpośredniego odbiorcy. 
 
- rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.2. 
 
Część 1  
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,   
 
na  
Część 1  
2.2.1. Termin ważności: do 9 miesięcy włącznie od  daty dostawy do magazynu 
depozytowego – 0 pkt,  
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2.2.2. Termin ważności: powyżej 9 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,   
 
 
Część 6:  
2.2.1. Termin ważności: do 12 miesięcy włącznie od  daty dostawy do magazynu 
depozytowego – 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy  do 14 miesięcy włącznie od daty dostawy do 
magazynu depozytowego – 20 pkt,  
2.2.3. Termin ważności: powyżej 14 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego 
– 35 pkt,   
 
na: 
Część 6:  

• AQUIOS TETRA 1 PANEL  
2.2.1. Termin ważności: 10- 12 miesięcy włącznie od  daty dostawy do bezpośredniego 
odbiorcy – 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy  od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy 
– 10 pkt,  

• AQUIOS LYSING REAGENT KIT  
2.2.1. Termin ważności: 9-12 miesięcy włącznie od  daty dostawy do bezpośredniego 
odbiorcy– 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy  od daty dostawy bezpośredniego odbiorcy – 
10 pkt,  

• AQUIOS IMMUNO TROL CELLS - 
2.2.1. Termin ważności: 6- 12 miesięcy włącznie od  daty dostawy do bezpośredniego 
odbiorcy – 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy  od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy 
– 8 pkt,  

• AQUIOS IMMUNO TROL LOW CELLS -  
2.2.1. Termin ważności: 6 -12 miesięcy włącznie od  daty dostawy do bezpośredniego 
odbiorcy  – 0 pkt,  
2.2.2. Termin ważności: powyżej 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy 
– 7pkt,  
 
 
 

Zamawiaj ący dokonuje zmiany tre ści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Zamawiaj ący zmienia druk oferty oraz wzór umowy. 

 Zamawiaj ący udost ępnia nowy druk oferty oraz wzór umowy.  
Aktualne dokumenty nale ży pobra ć ze strony internetowej Zamawiaj ącego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 
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: 17.11.2017 r. do 
godziny 11:00. 
 
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: 
17.11.2017 r. o godz. 12:00 

 


