
           

 
Warszawa, dnia 26.02.2018 r. 

 
ZZP.ZP.27/18.113.18 

 
W Y K O N A W C Y 

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
SZCZEPIONKI PRZECIWKO OSPIE WIETRZNEJ INJ. 0,5 DAWKA, CZĘŚCI 1÷2,  
znak sprawy: ZZP- 27/18 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby 
Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy. 

Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej. 
 
Pytanie 1 
 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę szczepionki przeciwko ospie wietrznej, a w 
szczególności paragrafu V pkt 4, dotyczącego wymogu minimalnego terminu ważności oraz par. 
IV pkt 2.2. określającego punktacje dotycząca proponowanych w ofercie terminów ważności dla 
opisanych szczepionek, uprzejmie informuję i zwracam uwagę na fakt, iż żaden z produktów 
dostępnych na polskim rynku nie może spełnić warunku dostawy z 24 miesięcznym lub dłuższym 
terminem. Wynika to bezpośrednio z CHPL dostępnych na rynku produktów, ponieważ ich 
całkowity zarejestrowany termin ważności wynosi 24 miesiące. 
Termin ważności szczepionki zaczyna biec od momentu zakończenia produkcji substancji 
czynnej i po jego rozpoczęciu dokonywane są nadal dodatkowe kontrole jakości związane z 
pakowaniem w lokalnie zarejestrowane opakowania oraz innymi aktywnościami związanymi z 
zakończeniem procesów jakościowych i logistyką. 
Na bazie podpisanych umów z fabrykami produkt dostarczony na konkretny rynek powinien 
mieć minimalny termin nie krótszy niż 60% pełnego terminu ważności, a w praktyce najdłuższy 
termin, z jakim produkt może być dostarczony (z uwagi na wymagany czas związany z kontrola 
jakościową) to 70% pełnego okresu ważności. 
Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż w podobnych postepowaniach organizowanych z zakup 
wyżej wymienionej szczepionki w ubiegłych latach wymóg wynosił min. 12 miesięcy, a za 
dodatkowe miesiące oferta była premiowana dodatkowymi punktami. 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę kryteriów jakościowych w tym zakresie, 
ponieważ produkty potencjalnie do zaoferowania przez potencjalnych oferentów nie będą mogły 
spełnić kryterium opisanego w opublikowanej SIWZ. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości punktowej dla kryterium „Termin ważności” 
następująco:    
- Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco:  
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Termin ważności: 12 -13 miesięcy od daty dostawy – 0 pkt,   
Termin ważności: 14 - 15 miesięcy od daty dostawy – 5 pkt,   
Termin ważności: 16 - 17 miesięcy od daty dostawy – 10 pkt,   
Termin ważności: 18 - 19 miesięcy od daty dostawy – 15 pkt,   
Termin ważności: 20 miesięcy i więcej od daty dostawy – 20 pkt.   
 
Pytanie nr 2 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę szczepionki przeciwko ospie wietrznej, a w 
szczególności paragrafu V pkt 4, dotyczącego wymogu minimalnego terminu ważności oraz 
wcześniejszego pytania, uprzejmie prosimy o możliwość zmiany zapisów w tym paragrafie i 
wyrażenie zgody na potencjalne dostawy produktu z terminem ważności 31.06.2019 dla obu 
dostaw.  
Szczepionka ma potencjalne zabezpieczenie ogłoszonego przetargu, biorąc pod uwagę 
wcześniejsze procedury i zastosowane w nich stosunkowo krótkie terminy dostaw, został 
zamówiony z wyprzedzeniem i w marcu będzie gotowy do dostawy. 
Ponieważ nie posiadaliśmy wcześniej informacji o szacunkowych terminach planowanych dostaw, 
a dodatkowo roczne zapotrzebowanie na produkt jest znacząco wyższe od ilości określonych w 
procedurze ZZP-27/18, cała zamówiona ilość została zamówiona i zostanie dostarczona w 
jednej partii z jednym terminem ważności.  
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający zmienia zapis w części V punkt 4 SIWZ – „Terminy ważności” następująco:  
Część 1÷2: Minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora.  
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.), Zakład Zamówień Publicznych przy 
Ministrze Zdrowia, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zamieszczonej na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, tj.: 

www.zzpprzymz.pl) w postępowaniu znak: ZZP-27/18. 
 
 

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 

 
1) ROZDZ. VI PKT 2 PPKT 2.2 SIWZ 

Zamiast 
Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 

   Termin ważności: 20 miesięcy od daty dostawy – 0 pkt,  
   Termin ważności: 21 miesięcy od daty dostawy – 5 pkt,  

Termin ważności: 22 miesiące od daty dostawy – 10 pkt,  
Termin ważności: 23 miesiące od daty dostawy – 15 pkt,  
Termin ważności: 24 miesiące i więcej od daty dostawy – 20 pkt.  

Będzie: 
Wartość punktowa w kryterium nr 2 termin ważności wyliczana jest następująco: 

   Termin ważności: 12 -13 miesięcy od daty dostawy – 0 pkt,   
Termin ważności: 14 - 15 miesięcy od daty dostawy – 5 pkt,   
Termin ważności: 16 - 17 miesięcy od daty dostawy – 10 pkt,   
Termin ważności: 18 - 19 miesięcy od daty dostawy – 15 pkt,   
Termin ważności: 20 miesięcy i więcej od daty dostawy – 20 pkt.   
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2)  W ROZDZ. V „ USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

WYKONAWCY” W PKT. 4  TERMINY WAŻNOŚCI 
 
zamiast  
Część 1÷2: Minimum 20 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 
będzie: 
Część 1÷2: Minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


