
           

 
Warszawa, dnia 08/03/2018 r. 

 
ZZP.ZP.24/18.146.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) z 

zawartością toksoidu krztuścowego (TP) nie mniej niż 10 µg lub opcjonalnie: z dodatkową 

zawartością inaktywowanego wirusa polio (IPV) - do szczepień dla dzieci w 6 roku życia. 

Części 1÷4. Znak sprawy: ZZP-24/18 
 

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

wpłynęły zapytania Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z 

powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 

 
Pytanie 1  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy szczepionek objętych częścią 1 

zamówienia na: Część 1: 100 000 dawek – najpóźniej do dnia 31 lipca 2018r.” 

 
Odpowiedź 1  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt I SIWZ otrzymuje nowe brzmienie 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Część 1 

Szczepionka równoważna p/błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) z 

zawartością toksoidu krztuścowego (TP) nie mniej niż 10 µg lub opcjonalnie: z dodatkową 

zawartością inaktywowanego wirusa polio (IPV) - do szczepień dla dzieci w 6 roku życia. 

w liczbie 100 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 lipca 2018r. 

 

Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV):  33.65.16.00-4- szczepionki 
 

- rozdz. V pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ 
z: 
Część 1: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 29 czerwca 2018 r. 

Część 2: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 3: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 

Część 4: 68 072 dawek najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r. 
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na: 

Część 1: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. 

Część 2: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 3: 100 000 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 

Część 4: 68 072 dawek najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 26/03/2018r. do 
godziny 10:00. 
 
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: 
26/03/2018r. o godz. 11:00 
 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz 
udostępnia nowy druk oferty. Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl 
 
 

 


