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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
REGON 010705939 ; NIP 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Henkelmann
E-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów, części 1÷2 Postępowanie
znak: ZZP-148/18
Numer referencyjny: ZZP-148/18

II.1.2) Główny kod CPV
33651600

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów
części 1÷2
część 1
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów
Wielkość zakupu: 100 000 dawek
część 2
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów
Wielkość zakupu: 100 000 dawek
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie więcej niż o 20%
przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia)
• w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub
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• w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania
wśród pacjentów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-102915
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 134-305033
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/07/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów w ilości 100 000 dawek z
dostawą do 16 listopada 2018 r.
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA I/LUB
CERTYFIKATY):
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu,
tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): Aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego na terenie Polski.
2. Ww. dokument, musi posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wraz dokumentem o którym mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie
wniosku o przedłużenie aktualności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania aktualne pozwolenie.
4. Dokument, o którym mowa powyżej jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.
Powinno być:
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml. 1 dawka á 10 mikrogramów w ilości 100 000 dawek z
dostawą do 13 grudnia 2018 r.
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA I/LUB
CERTYFIKATY):
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu,
tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): Aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego na terenie Polski.
2. Ww. dokument, musi posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wraz dokumentem o którym mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie
wniosku o przedłużenie aktualności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania aktualne pozwolenie.
4. Dokument, o którym mowa powyżej jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 16/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Koniec: 13/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


