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Warszawa, dnia 21.02.2018 r. 
 
ZZP.ZP.32/18.102.18 

 

W Y K O N A W C Y 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę preparatu 
rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych 
wstrzykiwaczach (penach) w łącznej liczbie 1 281 020 mg; znak sprawy: ZZP-32/18 części: 
1÷2 
 
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 wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy. Treść pytania oraz udzieloną 
odpowiedź przedstawiamy poniżej: 
 

Ad. 1 
„Dotyczy punktu V. podpunktu 3 SIWZ: TERMINY DOSTAW, BEZPOŚREDNI ODBIORCY 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę są ustalenie terminu pierwszego pisemnego zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Bezpośredniego Odbiorcę na dostawę rekombinowanego ludzkiego 
hormonu wzrostu, zakupionego w drodze niniejszego postępowania, na termin nie 
wcześniejszy niż 7 maja 2018 roku?”. 
 
Ad. 2 
„Dotyczy punktu V. podpunktu 7 SIWZ: OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu 
zakupionego w drodze niniejszego postępowania, w opakowaniach obcojęzycznych z 
dołączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski ?”. 
 
Odpowied ź:  
Po zapoznaniu się z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie może się zgodzić 
na zmianę warunków zapisów SIWZ. Dostawy muszą być zrealizowane maksymalnie w 
ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ze względu na brak leku w ośrodkach 
prowadzących terapię hormonem wzrostu. Zamawiającemu zależy na jak najszybszych 
dostawach leku. W przypadku napisów w języku angielskim Zamawiający także nie wyraża 
na to zgody i prosi o przestrzeganie zapisów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań 
dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotki (Dz. U. z 
2015r., poz. 1109). 
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Ponadto Zamawiający informuje, iż : 
 

1. Przedłu ża termin składania ofert oraz termin obowi ązkowego wniesienia 
wadium w niniejszym post ępowaniu do dnia 28.02.2018 r. do godziny 12:30. 

2. 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: 28.02.2018 r. o godz. 13:00. 

3. Dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 


