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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
REGON: 010705939, NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Henkelmann
E-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup leku antyretrowirusowego Darunavir, Postępowanie znak ZZP-97/18
Numer referencyjny: ZZP-97/18

II.1.2) Główny kod CPV
33651400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup leku antyretrowirusowego Darunavir | 800mg | TABLETKA | 30
w ilości 3 596 opakowań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-074726
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 096-218404
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 21/05/2018

Sekcja VII: Zmiany

mailto:j.henkelmann@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:218404-2018:TEXT:PL:HTML
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Zakup leku antyretrowirusowego Darunavir | 800mg | TABLETKA | 30
w ilości 3 596 opakowań.
Powinno być:
Zakup leku antyretrowirusowego Darunavir | 800mg | TABLETKA | 30
w ilości 1 440 opakowań.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Wielkość zakupu: 3 596 opakowań
Powinno być:
Wielkość zakupu: 1 440 opakowań
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony
z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
tysięcy 00/100).
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony
z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć
tysięcy złotych 00/100).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach,októrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający
wymagadokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwojuz dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
II.
Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
-"JEDZ")oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunkiudziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: j.henkelmann@zzppprzymz.pl  .
Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd)
lubinnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentuprzy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml

mailto:j.henkelmann@zzppprzymz.pl
https://ec.europa.eu/tools/espd
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Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionymprzez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.
Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać
zaszyfrowany(opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło
deszyfrujące wmiejscu do tego wskazanym w druku oferty.
Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na
zasadachopen-source „7-Zip”.
Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej
zamawiającegozgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.
Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków
komunikacjielektronicznej opisane są w SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji
przetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
III.
Kwota wymaganego wadium:
16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100),
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
IV.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz
art.134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą"
Zamawiającyinformuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.
V.
Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy zdnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne dozidentyfikowanych
przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowychprzekazywanych w
ramach postępowania.
Powinno być:
I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach,októrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający
wymagadokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwojuz dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
II.
Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
-"JEDZ")oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunkiudziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: j.henkelmann@zzppprzymz.pl  .
Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd)
lubinnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentuprzy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml

mailto:j.henkelmann@zzppprzymz.pl
https://ec.europa.eu/tools/espd
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Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionymprzez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania.
Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać
zaszyfrowany(opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło
deszyfrujące wmiejscu do tego wskazanym w druku oferty.
Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na
zasadachopen-source „7-Zip”.
Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej
zamawiającegozgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.
Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków
komunikacjielektronicznej opisane są w SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji
przetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
III.
Kwota wymaganego wadium:
6 500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100),
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
IV.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz
art.134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą"
Zamawiającyinformuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.
V.
Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy
z dnia10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa
adekwatnedo zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych
osobowychprzekazywanych w ramach postępowania.Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO
zawarta jest wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
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Data: 27/06/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


