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Warszawa, dnia 22.02.2018 r. 
 
ZZP.ZP.25/18.103.18 

 

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki 
równoważnej przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, 
o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml (dTap) dla dzieci w 14 roku życia – do 
szczepień przypominających w łącznej liczbie 277 264 dawek ; znak sprawy : ZZP-25/18 
części: 1÷3 
 
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: 
 

Ad. 1  
„Do cz ęści V: Uszczegółowienie Przedmiotu Zamówienia i Obow iązków Wykonawcy, 
punkt 3 „Termin realizacji zamówienia” (podpunkt 3. 1.).  
 
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy szczepionek objętych częścią 1 
zamówienia w następujący sposób: 
Zamiast:  
Część 1: 100 000 dawek - najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r 
Zmiana na:  
Część 1: 100 000 dawek - najpó źniej do dnia 31 lipca 2018 r.”. 
 
Odpowied ź:  
Zamawiaj ący wyra ża zgodę i wobec powyższego rozdz. V ust. 3 pkt 3.1. SIWZ otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„3.1. Terminy dostaw: 
Część 1: 100 000 dawek - najpó źniej do dnia 31 lipca 2018 r., 
Część 2: 100 000 dawek - najpóźniej do dnia 12 listopada 2018 r., 
Część 3: 77 264 dawek - najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r.”. 
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Ad. 2  
„Do cz ęści V: Uszczegółowienie Przedmiotu Zamówienia i Obow iązków Wykonawcy, 
punkt 4 „Terminy wa żności”  
 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szczepionek z terminem ważności 
minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora, do części od 1 do 3 zamówienia?”. 
 
Odpowied ź:  
Minimalne terminy ważności określone w rozdz. V ust. 4 SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Pozostałe zapisy SIWZ, wzoru Oferty oraz OWU pozostają bez zmian. 
 
 


