
           

 
Warszawa, dnia 08/08/2018 r. 

 
ZZP.ZP.136/18.610.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

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

Zakup wyrobów medycznych do oznaczania profilu immunologicznego  z dostawą do 

magazynu depozytowego. Części 1÷4. Znak sprawy: ZZP-136/18 
 

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 Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 
 

Pytanie 1 

„W zakresie wymienionych Części 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby termin ważności 
zaoferowanego przedmiotu zamówienia był nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do 
magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Jednocześnie, w rozdziale VII SIWZ 
– Zasady oceny ofert, pkt 2.2 - Wartość punktowa w kryterium nr 2, termin ważności 
Zamawiający doprecyzował, iż przyzna zerową punktację dla produktów, względem których 
Wykonawca zadeklarował termin ważności do 12 miesięcy włącznie, od daty dostawy do 
magazynu depozytowego. W związku z faktem, iż w ramach Części nr 1 i 2 Wykonawca 
może zaoferować asortyment, który ze względu na swój skład jak i użyte w procesie 
produkcji komponenty nie posiada 12 miesięcznego terminu ważności, prosimy o 
dopuszczenie możliwości zaoferowania produktów, których minimalny termin ważności 
będzie wynosił 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego. Jednocześnie 
zwracamy uwagę, iż interes Zamawiającego w zakresie dostępu do produktów z możliwie 
najdłuższym terminem przydatności, został zabezpieczony zapisami projektu umowy, 
stanowiącego załącznik do SIWZ.” 
 
Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuści także 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy do magazynu 

depozytowego dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia.  

 
Pytanie 2 

„W celu udokumentowania przez Wykonawcę posiadania odpowiedniej wiedzy i 

doświadczenia, niezbędnego przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 

którego specyfika i charakter wymaga od Wykonawcy podjęcia nie rutynowych działań i 

rozwiązań logistycznych, prosimy o wprowadzenie wymogu udokumentowania posiadania 

odpowiedniego systemu zarządzania jakością w procesie dystrybucji asortymentu, 

stanowiącego przedmiot zamówienia, poprzez konieczność złożenia wraz z ofertą 

Certyfikatu ISO 9001:2015.” 

 
Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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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 4  
z:  
Część 1: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

Część 2: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

Część 3: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

Część 4: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

na: 
Część 1: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. 

Część 2: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

Część 3: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

Część 4: 

Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS 

 
 
 

 


