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Warszawa, dnia 28/09/2017 r. 

ZZP.ZP.181/17.914.17 

 

W Y K O N A W C Y 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK;  CZĘŚĆ 1: SZCZEPIONKA 

PRZECIWKO BŁONICY – D DLA DZIECI,  CZĘŚĆ 2: SZCZEPIONKA PRZECIWKO DUROWI – TĘŻCOWI TY-T,  CZĘŚĆ 3: SZCZEPIONKA 

PRZECIWKO DUROWI – TY, ZNAK SPRAWY : ZZP-181/17 
 
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: Część 2: Szczepionka przeciwko durowi-tężcowi TyT 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesunięcia terminu dostawy dla części 2: 

Szczepionki przeciwko durowi-tężcowi TyT do dnia 10.12.2017 r.”. 

 

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy szczepionki TyT-durowo-tężcowej do dnia 10.12.2017 r. 

 

PYTANIE 2: Część 3: Szczepionka przeciwko durowi Ty 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesunięcia terminu dostawy dla części 3: 

Szczepionki przeciwko durowi Ty do dnia 10.12.2017 r.”. 

 

ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy szczepionki Ty-durowej do dnia 10.12.2017 r. 

 

Rozdz. V ust. 3 pkt 3.1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„Terminy dostaw:  

Część 1: dostawa najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., 

Część 2÷3: dostawa najpóźniej w terminie do dnia 10 grudnia 2017 r.”. 

 

PYTANIE 3: Część 1: Szczepionka przeciwko błonicy - D dla dzieci 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości dostawy części 1: Szczepionki przeciwko błonicy - 

D - dla dzieci z terminem ważności 06.2018 r. ( min.7 m-cy w dniu dostawy), przy jednoczesnej możliwości wymiany dostarczonej 

Szczepionki D z terminem ważności 06.2018 r. na Szczepionkę D z najnowszej serii, z terminem ważności 06.2019 r. 

Najnowsza seria Szczepionki D jest w trakcie badania, którego przewidywane ukończenie przypada na koniec 12.2017 r.”. 
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ODPOWIEDŹ 3:  

W przypadku szczepionki D-błoniczej dla dzieci z krótszym niż 12-miesięczny okres ważności, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zaoferowania szczepionki z terminem ważności 06-2018 r., pod warunkiem wymiany przez 

Wykonawcę najpóźniej do 28-02-2018 r. całości zamówienia na szczepionkę z terminem ważności 06-2019 r. 

Zamawiający uwzględni proponowane zmiany przy zawieraniu umowy.   

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin wniesienia 

wadium do dnia 06.10.2017r. do godziny 10:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2017r. o godz. 11:00. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 
 


