
 

 
Warszawa, dnia 04/10/2017 

ZZP.ZP.201/17.932.17 

 

WYKONAWCY 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZZP-201/17 na dostawę: Szczepionki równoważnej przeciw błonicy, tężcowi i 
krztuścowi (DTaP – toksoidu krztuścowego nie mniej niż 10 mikrogramów) oraz opcjonalnie: z dodatkową zawartością inaktywowanego wirusa 
polio (DTaP-IPV) – do szczepień dla dzieci w 6 roku życia.  
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego 

wpłynęło pisemne zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: 

ZZP-201/17 na dostawę: SZCZEPIONKI RÓWNOWA ŻNEJ PRZECIW BŁONICY , TĘŻCOWI I KRZTU ŚCOWI (DTAP – 

TOKSOIDU KRZ TUŚCOWEGO NIE MNIEJ NI Ż 10 MIKROGRAMÓW ) ORAZ OPCJONALNIE : Z DODATKOW Ą ZAWARTO ŚCIĄ 

INAKTYWOWANEGO WIRUSA POLIO (DTAP-IPV) – DO SZCZEPIEŃ DLA DZIECI W 6 ROKU ŻYCIA . 

Treść pytań oraz udzieloną odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 1:   
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych? 
 
Odpowiedź 1 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania, przypadku Części 1, produktu z terminem ważności min. 8 
miesięcy od daty dostarczenia dawek do Dystrybutora? 
 
Odpowiedź 2 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania, przypadku Części 2, produktu z terminem ważności min. 9 
miesięcy od daty dostarczenia dawek do Dystrybutora? 
 
Odpowiedź 3 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów dostaw szczepionek, w następujący 
sposób: 

- Część 1: 37 000 dawek najpóźniej do dnia 20 stycznia 2018? 
- Część 1: 37 000 dawek najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018? 

 
Odpowiedź 4:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

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

wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 13.10.2017 r. do godziny 09:00. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia  Al. Jerozolimskie 155, 02-326 

Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 13.10.2017 r. o godz. 10:00 
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