
PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO 

ZZP.DT.01.2020 
 

 

1. Informacje o Zamawiającym 

Zakład zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 

Aleje jerozolimskie 155 

02 – 326 Warszawa 

REGON: 010705939; NIP: 525-155-38-51 

 

2. Przedmiot dialogu technicznego 

Dialog związany jest z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup i dostawę leku o nazwie pegfilgrastim. 

Przedmiotem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w sprawie dostępności 

(terminy dostaw i ilości przedmiotu dialogu) leku o nazwie pegfilgrastim. 

 

3. Publikacja ogłoszenia o dialogu technicznym 

Ogłoszenie o dialogu zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego 

www.zzpprzymz.pl  

Zakończenie dialogu technicznego Zamawiający wyznaczył na dzień 18.09.2020r. 

 

4. Uczestnicy dialogu technicznego 

Zamawiający wysłał informację o publikacji ogłoszenia o dialogu technicznym do 

następujących podmiotów: 

a. Alvogen Pharma Sp. z o.o. 

b. Accord Healthcare Ltd. 

c. Cinfa Biotech S.L. 

d. Amgen Sp. z o.o. 

e. Sandoz Polska Sp.z o.o. 

 

5. Przebieg dialogu technicznego 

Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano ogłoszenie o dialogu 

technicznym. Zawierało ono następujące pytania skierowane do uczestników dialogu. 

  - Ile mg leku pegfilgrastimu maksymalnie jest w stanie dostarczyć podmiot 

odpowiedzialny w ciągu miesiąca? 

  - W jakim czasie od podpisania umowy postępowania podmiot odpowiedzialny jest 

w stanie dokonać pierwszej dostawy leku? 

http://www.zzpprzymz.pl/


Do dnia 18.09.2020r. wpłynęły do Zamawiającego odpowiedzi od: 

- Sandoz Polska Sp.z o.o. 

- Amgen Sp. z o.o. 

- Accord Healthcare Ltd. 

Ze względu na to, że firmy Amgen Sp. z o.o. oraz Accord Healthcare Ltd. zastrzegły 

podane informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z §3 ust.7 Regulaminu 

Przeprowadzenia Dialogu Technicznego, nie zostaną opublikowane pisma jakie od 

ww. podmiotów wpłynęły do Zamawiającego. 

 

6. Efekty dialogu technicznego 

Po uzyskaniu wiedzy dotyczącej dostępności leku pegfilgrastim, Zamawiający mając 

na celu skuteczny zakup oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji planuje 

podzielić postępowanie przetargowe na: 

Część 1 – ok. 325 000 mg leku. 

Część 2 – ok. 175 000 mg leku. 

Przy czym dla każdej części: 

- pierwsza dostawa nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy  

 

 

Warszawa, dnia 30.09.2020 


