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Warszawa, dnia 09/11/2017 r. 
 
ZZP.ZP.231/17.1156.17 

 

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki 
skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci w łącznej liczbie 900 000 dawek, znak 
sprawy : ZZP-231/17 
 
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  

„Czy w związku z tak określoną nazwą przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza 

możliwość zaoferowania szczepionki na dowolny serotyp pneumokoków występujących u 

dzieci i dowolną liczbę serotypów, na które szczepionka ma uodparniać?” 

Odpowied ź: Tak. 

„Czy celem Zamawiającego jest pozyskanie szczepionki skoniugowanej przeciwko 

pneumokokom mającej maksymalizować poziom ochrony przed zapadalnością na choroby 

wywoływane przez pneumokoki?” 

Odpowied ź: Szczepionki, zarówno PCV10 jak i PCV13, maj ą wysok ą skuteczno ść 

przeciw chorobom wywoływanym przez serotypy szczepi onkowe. Obie maj ą 

potwierdzone działanie przeciwko inwazyjnej chorobi e pneumokokowej oraz zapaleniu 

płuc. Tym samym obie szczepionki zapewniaj ą wysoki  poziom ochrony przed 

zapadalno ścią na choroby wywoływane przez pneumokoki.  
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Ad. 2  

„Zgodnie z treścią rozdziału V punkt 1.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części określające liczbę zamawianych 

dawek (odpowiednio 500 000 i 400 000). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 

przez wykonawcę w ramach każdej z ww. części zamówienia oferty na dwie lub więcej 

różnych rodzajów szczepionek przeciw pneumokokom, w tym różniących się między sobą 

liczbą serotypów pneumokoków, na które dana szczepionka uodparnia?” 

Odpowied ź: W ramach ka żdej z cz ęści wykonawca mo że złożyć ofert ę wył ącznie na 

jeden produkt. Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych/wariantowych w 

ramach danej cz ęści. Oferta, której nie mo żna oceni ć według wskazanych kryteriów, 

nie podlega ocenie. Tym samym podlega odrzuceniu. 

Każdy Wykonawca mo że złożyć tylko jedn ą ofert ę na daną część przedmiotu 

zamówienia, a Zamawiaj ący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podst awie 

kryteriów ich oceny, opisanych w SIWZ. Cena oferty musi by ć określona 

jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w SIWZ. 

 

Ad. 3 

„Zgodnie z treścią rozdziału V punkt 1.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający zamierza zakupić w dwóch częściach łącznie 900 000 dawek przedmiotowej 

szczepionki. Czym uzasadniona jest konieczność zakupu takiej właśnie liczby dawek?” 

Odpowied ź: Zamawiaj ący zaplanował realizacj ę dostaw dla cz ęści zapotrzebowania 

stanowi ącego zabezpieczenie realizacji szczepie ń dla dzieci urodzonych w 2018 r. 

Przy szacowaniu ilo ści zamówienia został uwzgl ędniony równie ż limit wydatków na 

zakup szczepionek do realizacji PSO . 

 

Ad.4  

„Zgodnie z treścią rozdziału V punkt 1.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu ww. szczepionek między 

innymi „w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności 

zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów”. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób 

Zamawiający dokonywał będzie oceny czy doszło do obiektywnych i uzasadnionych potrzeb 

powodujących konieczność zmniejszenia zakupów i o czyich potrzebach mowa w 

powyższym zdaniu? 

Odpowied ź: Zgodnie z zapisem w SIWZ 1.2.2. Zamawiaj ący zastrzega sobie mo żliwo ść 

zmniejszenia zakupu ww. szczepionek (produktów lecz niczych), jednak nie wi ęcej ni ż 

o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy ka żdej cz ęści zamówienia), w przypadku 

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj ę zamówienia lub w przypadku 
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powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, bw szczególno ści zmiany 

zapotrzebowania w śród pacjentów. Z chwil ą wyst ąpienia, jednej lub obu z ww. 

przesłanek Zamawiaj ący uzasadni swoj ą decyzj ę zgodnie z zaistniałym stanem 

faktycznym. 

 

Ad.5 

„Przedmiotem postępowania jest dostawa wykonywana w datach do 10 oraz 15 grudnia br. 

Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem posiadania przez 

przedkładane pozwolenie terminu ważności obejmującego cały okres realizacji zamówienia? 

Co należy rozumieć pod pojęciem wygasania ważności dokumentu?” 

Odpowied ź: Przedło żone dokumenty musz ą posiada ć termin wa żności obejmuj ący 

cały okres realizacji zamówienia. Realizacja zamówi enia ko ńczy si ę z dniem realizacji 

ostatniej dostawy wskazanej w zawartej umowie. W pr zypadku, gdy wa żność 

dokumentu wygasa przed tym terminem, wykonawca zobo wiązany jest przekaza ć 

Zamawiaj ącemu dokument deklaruj ący zło żenie we wła ściwym czasie wniosku o 

przedłu żenie wa żności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania wa żne pozwolenie. 

 

Ad.6 

„Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

rezygnacji z oceny wyłącznie 5 serotypów w zakresie wskazanego w rozdziale VI punkt 

2.2.1. i 2.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium jakościowego z 

jednoczesną zmianą w przyznawaniu punktacji?” 

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie dopuszcza dokonania zmiany ww. zakresie.  

 

Ad.7 

„Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy dane epidemiologiczne zawarte  

w charakterystyce produktu leczniczego powinny odpowiadać sytuacji w Polsce, w 

szczególności wynikającej z danych za 2016 r., publikowanych na stronie Krajowego 

Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego 

(KOROUN) - Narodowy Instytut Leków i czy informacje w tym zakresie zawarte w 

charakterystyce produktu leczniczego mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego?” 

Odpowied ź: Dane epidemiologiczne, do których odnosi si ę lub przywołuje CHPL obu 

szczepionek PCV10 i PCV13 zostały wzi ęte pod uwag ę przy obj ęciu w 2017 r. populacji 

dzieci szczepieniem przeciwko pneumokokom oraz przy  ustalaniu schematu 

szczepienia u dzieci zdrowych. Przy ocenie ofert br ane będzie opracowanie wskazane 

w SIWZ. 
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Ad.8 

„Zgodnie z treścią rozdziału VI punkt 2.2.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

niniejszym postępowaniu ustanowiono następujące kryterium pozacenowe: „Najszersze 

pokrycie szczepionkowe izolatów wielolekoopornych - czyli objęcie szczepionką serotypów 

pneumokokowych najczęściej odpowiedzialnych za wystąpienie zakażeń wielolekoopornych 

u dzieci poniżej 5. roku życia”. Uważamy za słuszne dążenie do zapewnienia przez 

szczepionkę najszerszego pokrycia izolatów wielolekoopornych. Skoro Zamawiający dąży do 

uzyskania najszerszego pokrycia, to zgodnie z tym kryterium, dany produkt albo zapewnia 

najszersze pokrycie, albo nie (…) Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie jak, w związku z 

powyższym,  Zamawiający zmieni sposób obliczania wartości punktowej pokrycia?” 

Odpowied ź: Sposób obliczania warto ści punktowej dla kryterium „najszersze pokrycie 

szczepionkowe izolatów wielolekoopornych - czyli ob jęcie szczepionk ą serotypów 

pneumokokowych najcz ęściej odpowiedzialnych za wyst ąpienie zaka żeń 

wielolekoopornych u dzieci poni żej 5. roku życia” nie zostaje zmieniony. 

 

Ad.9 

„Zgodnie z treścią rozdziału VI punkt 2.2.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

niniejszym postępowaniu ustanowiono następujące kryterium pozacenowe: „Najszersze 

pokrycie szczepionkowe u dzieci poniżej 5. roku życia - czyli odniesienie do częstotliwości 

występowania w populacji inwazyjnej choroby pneumokokowej wywoływanej szczepami 

uwzględnionymi w szczepionce”. W tym przypadku również podzielamy pogląd 

Zamawiającego, o dążeniu do zapewnienia najszerszego pokrycia szczepionkowego. Skoro 

więc Zamawiający dąży do realizacji powyższego celu, to zgodnie z tym kryterium, dany 

produkt albo zapewnia najszersze pokrycie, albo nie. Dostrzegamy więc błąd w sposobie 

obliczania wartości punktowej przyznawanej za to kryterium. Pokrycie nie jest bardziej lub 

mniej najszersze. Tym samym, aby cel wskazany przez Zamawiającego został osiągnięty 

„wartość punktowa pokrycia” powinna stanowić przykładowo iloczyn czynnika „waga 

pokrycia” z faktem spełniania lub niespełniania kryterium jakości, opisanego przez 

Zamawiającego. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie jak, w związku z powyższym, 

Zamawiający zmieni sposób obliczania wartości punktowej pokrycia?”. 

Odpowied ź: Sposób obliczania warto ści punktowej dla kryterium „najszersze pokrycie 

szczepionkowe u dzieci poni żej 5. roku życia - czyli odniesienie do cz ęstotliwo ści 

wyst ępowania w populacji inwazyjnej choroby pneumokokowe j wywoływanej 

szczepami uwzgl ędnionymi w szczepionce” nie zostaje zmieniony. 
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Ad.10  

„Czy celem przyspieszenia realizacji dostaw Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie 

dostaw z zastosowaniem opakowań zbiorczych zawierających 10 szczepionek?” 

Odpowied ź: Tak. 

„Czy celem przyspieszenia realizacji dostaw Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie 

szczepionek w opakowaniach dedykowanych na rynek państw członkowskich Unii 

Europejskiej (przykładowo opakowanie dedykowane na rynek hiszpański)?” 

Odpowied ź: Zamawiaj ący w ww. zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ .  

„7.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odpowiedni o opakowanego i oznaczonego, 

zgodnie z obowi ązującymi w Polsce przepisami do Bezpo średniego odbiorcy, zgodnie 

z terminami dostaw, okre ślonymi w rozdz. V pkt 3 SIWZ; 

7.2. Pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia pr zedmiotu zamówienia w trakcie 

dystrybucji – do momentu przekazania Dystrybutorowi ; 

7.3. Dokonanie dostawy do Dystrybutora zgodnie z wa runkami transportu i 

przechowywania preparatu okre ślonymi w wa żnym pozwoleniu na dopuszczenie do 

obrotu na terenie RP lub w wa żnym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego wydanym przez Rad ę Unii Europejskiej lub Komisj ę Europejsk ą, o których 

mowa w rozdz. V pkt 2 SIWZ;”. 

„Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminów dostaw. W szczególności wnosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji dostaw do dnia 29 grudnia 2017 

roku?” 

Odpowied ź: Nie. 

„Czy ze względu na specyfikę sposobu realizacji dostaw szczepionek Zamawiający wyrazi 

zgodę na podzielenie przedmiotu zamówienia na mniejsze pakiety (przykładowo po 50.000 

sztuk), ewentualnie dwa pakiety po 450.000 sztuk?” 

Odpowied ź: W sytuacji realizacji dostaw zgodnie z terminami wskazanymi przez 

Zamawiaj ącego, Wykonawca, mo że po wcze śniejszym powiadomieniu Zamawiaj ącego 

oraz Centralnej Bazy Rezerw, zrealizowa ć dostaw ę w częściach. 

 

Ad.11  

„Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „nie wcześniej niż 

30 dni licząc od daty dostawy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy” użyte w § 4 ust. 1 

pkt 1.1 Projektu Umowy?” 

Odpowied ź: Wykre śla si ę § 4. ust. 1 pkt 1.1. i pkt 1.2. Ogólnych warunków umowy 

(dalej OWU) oraz rozdz. V ust. 3 pkt 3.2. Specyfika cji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej SIWZ). 
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Ad.12 

„Zwracamy uwagę, iż zgodnie z rozdziałem V pkt 7.4.4. specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz § 4 ust. 6 pkt 6.1. Projektu Umowy Wykonawca ma dostarczyć kopię 

faktury wraz z dostawą danej partii szczepionek. Mając powyższe na względzie wnosimy o 

wyjaśnienie czy poza tak dostarczoną fakturą Wykonawca ma ponownie dostarczyć kolejny 

egzemplarz tej samej faktury w terminie do 21 grudnia 2017 r, na co wskazuje § 9 ust. 1 

Projektu Umowy? Ponadto, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „kopię faktury” 

– należy bowiem podnieść, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2015 r. faktury nie 

mają oznaczenia „kopia” oraz „oryginał”?” 

Odpowied ź: W postanowieniach tych nie ma sprzeczno ści. § 9 ust. 1 OWU jest 

postanowieniem wskazuj ącym na natychmiastowe rozwi ązanie umowy w przypadku 

niedostarczenia dokumentów rozliczeniowych do konkr etnie wskazanej daty, w tym 

faktury VAT umo żliwiaj ącej zapłat ę.  

Pod poj ęciem ,,kopii faktury’’ nale ży rozumie ć faktur ę VAT oznaczon ą w treści jako 

,,kopia’’. Nale ży wskaza ć, że z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), w których uregulowano  treść faktury VAT 

nie wynika zakaz umieszczania na dokumencie oznacze ń ,,oryginał’’ lub ,,kopia’’. 

Katalog obligatoryjnych elementów faktury VAT okre ślono w art. 106e ust. 1 ustawy. 

Jednocze śnie w art. 106e ust. 4 i 5 ustawy okre ślono zamkni ęte katalogi elementów, 

których faktura VAT odpowiednio ,,nie zawiera’’ ora z ,,może nie zawiera ć’’. Mo żliwo ści 

oznaczenia faktury VAT jako ,,oryginał’’ lub ,,kopi a’’ nie uwzgl ędniono w przywołanych 

katalogach. Bior ąc pod uwag ę powy ższe oznaczenie faktury VAT jako ,,oryginał’’ czy 

,,kopia’’ jest dopuszczalne i nie narusza przepisów  ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

 

Ad.13 

„Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w ramach zakupu interwencyjnego,  

o którym mowa w Projekcie Umowy, Zamawiający nabywałby skoniungowaną szczepionkę 

przeciw pneumokokom o takim samym pokryciu serotypowym czy też nabywałby 

skoniungowaną szczepionkę na dowolny serotyp pneumokoków występujących u dzieci i 

dowolną liczbę serotypów? Prosimy również o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie termin 

„asortyment”, użyty w § 7 ust. 4 Projektu Umowy tj. „w ilości i asortymencie niezrealizowanej 

w terminie dostawy”?” 

Odpowied ź: Każda dost ępna szczepionka spełniaj ąca wymogi SIWZ. 
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Ad.14 

„Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru 

produktów nie posiadających odpowiednich certyfikatów i zatwierdzeń (por. §7 ust. 7 

Projektu Umowy)? Ponadto zwracamy się o wyjaśnienie w jakich sytuacjach Zamawiający 

uprawniony będzie do zastosowania § 7 ust. 1 Projektu Umowy, w jakich § 7 ust. 4 Projektu 

Umowy a w jakich § 7 ust. 7 Projektu Umowy? Wykonawca wskazuje przede wszystkim na 

różnicę w określonych w § 7 ust. 1 Projektu Umowy oraz § 7 ust. 7 Projektu Umowy kar 

umownych za niezrealizowanie danej części dostawy (odpowiednio 0,1% oraz 10%)? 

Ponadto, w § 7 ust. 7 Projektu Umowy, nakłada na Zamawiającego obowiązek wyznaczenia 

przez Zamawiającego dodatkowego, 15-dniowego terminu na zrealizowanie dostawy, co nie 

zostało określone w § 7 ust. 4 Projektu Umowy” 

Odpowied ź: Zamawiaj ący odbierze jedynie takie produkty lecznicze zgodni e ze 

złożoną ofert ą Wykonawcy, które spełniaj ą wszystkie wymagania SIWZ, posiadaj ące 

odpowiednie certyfikaty i zatwierdzenia zgodnie z o bowi ązującymi przepisami. 

Zamawiaj ący jest uprawniony do naliczenia kary umownej na po dstawie § 7 ust. 1 

OWU w przypadku opó źnienia Wykonawcy w realizacji dostawy zarówno cało ści, jak i 

części przedmiotu zamówienia. Pod poj ęciem ,,opó źnienia’’ nale ży rozumie ć stan, w 

którym Wykonawca nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie z przyczyn, które 

nie są nast ępstwem okoliczno ści go obci ążających. Naliczenia kary umownej na tej 

podstawie nie jest obwarowane konieczno ścią wezwania Wykonawcy do realizacji 

zamówienia czy wyznaczenia dodatkowego terminu. 

Możliwo ść zakupu interwencyjnego przysługuje Zamawiaj ącemu w przypadku 

niezrealizowania dostawy przez Wykonawc ę w terminie w ogóle lub zrealizowania 

tylko w cz ęści. Dokonanie zakupu interwencyjnego na tej podstaw ie nie jest 

obwarowane konieczno ścią wezwania Wykonawcy do realizacji zamówienia czy 

wyznaczenia dodatkowego terminu. 

Ponadto w § 7 ust. 7 OWU przewidziano uprawnienie Z amawiaj ącego do 

wypowiedzenia umowy, naliczenia kary umownej i doko nania zakupu 

interwencyjnego.  

Ponadto § 7. ust. 7 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. W przypadku, gdy Sprzedaj ący nie realizuje umowy nale życie (np. dostarcza 

produkty lecznicze nie posiadaj ące odpowiednich certyfikatów i zatwierdze ń), pomimo 

wezwania skierowanego w drodze e-mail lub na pi śmie, w szczególno ści nie dostarcza 

w wyznaczonym w wezwaniu terminie, nie krótszym ni ż 5 dni,  ilo ści zatwierdzonych 

produktów leczniczych, o których mowa w wezwaniu - Kupuj ący ma prawo 

wypowiedzenia umowy z przyczyn le żących po stronie Sprzedaj ącego i w 

konsekwencji – dokonania zakupu interwencyjnego do wysoko ści pozostałej do 
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zakupienia ilo ści oraz naliczenia kary umownej w wysoko ści 10% pozostałej do 

realizacji po wypowiedzeniu umowy warto ści zamówienia a do kary umownej doliczy 

różnicę cen produktów leczniczych zakupionych w drodze zak upu interwencyjnego.”. 

 

Ad.15 

„Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez termin „opóźnienie” stosowany w 

Projekcie Umowy? W szczególności prosimy o wyjaśnienie czy dotyczy ono przypadku 

niezrealizowania części przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy czy zarówno sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie ponosił winy w 

niezrealizowania obowiązku określonego umową?” 

Odpowied ź: Pod poj ęciem ,,opó źnienia’’ nale ży rozumie ć stan, w którym Wykonawca 

nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie. 

W przypadku § 7 ust. 1 OWU chodzi o opó źnienie w realizacji dostawy zarówno 

całości, jak i cz ęści przedmiotu zamówienia. 

Zamawiaj ący przypomina, że § 9. ust. 5 OWU stanowi: „W sprawach nieuregulowa nych 

niniejsz ą umow ą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy P rawo 

zamówie ń publicznych.”. 

 

Wobec powy ższego Zamawiaj ący informuje, że przedłu ża termin składania ofert oraz 

termin wniesienia wadium do dnia 16.11.2017 r. do g odziny 10:00. 

 

Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 


