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Dotyczy: odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do 
przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu 
przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany 
przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020. 
 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1     
 
W nawiązaniu do powyższego postępowania zwracamy się z następującym  pytaniem:  
Czy dla pozycji płyn osłonowy (poz. 11)  Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik z 8% VAT a w 
związku z tym czy dopuści zmianę zapisu w formularzu cenowym  w kolumnie „VAT w %”  z 23 % 
VAT na 8% VAT? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany kwalifikacji produktu określonego w pozycji nr 11 
Formularza cen jednostkowych.  Płyn osłonowy określony w pozycji nr 11 stanowi wyrób medyczny 
do diagnostyki in vitro i  winien być wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) 
W związku z powyższym podatek od towarów i usług VAT winien wynosić 8%. 
 
W związku z tym, iż niniejszym pismem Zamawiający wprowadził istotną zmianę do SIWZ, która 
ma wpływ na przygotowanie oferty i wymaga dokonania zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.  
 
UWAGA!  Zamawiający ustala nowy termin składania ofert, który upływa dnia 14.05.2018 r. o 
godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dni 14.05.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.  

 
W załączeniu: 

1. Modyfikacja  SIWZ   
2. Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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