
           

 
Warszawa, dnia 14/02/2018 r. 

 
ZZP.ZP.24/18.78.18 

 

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 dopuści możliwość zaoferowania szczepionek z terminem ważności 

minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora, do części od 1 do 4 zamówienia?” 

 
Odpowiedź 1  

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie minimalnego wymaganego terminu ważności 

szczepionki z 20 miesięcy na 14 miesięcy tylko dla części: 2, 3 i 4. 

 
Pytanie 2 

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 1 zamówienia szczepionek w 

opakowaniach obcojęzycznych, posiadających ważne pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej?” 

 
Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację w części 1 zamówienia w opakowaniach 

obcojęzycznych, posiadających ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez 

państwo członkowskie UE. 

 
Pytanie 3  

„Czy Zamawiający zmieni treść specyfikacji w części VI punkt 2 podpunkt 2.2. w taki sposób, 

że szczepionki zabezpieczające dodatkowo przed poliomyelitis (DTaP-IPV) będą 

punktowane proporcjonalnie wyżej od szczepionek trójwalentnych (DTaP) ?” 

 
Odpowiedź 3 

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

ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt 4 SIWZ 

z: 
Część 1÷4: Minimum 20 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

na: 

Część 1: Minimum 20 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

Część 2: Minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

Część 3: Minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

Część 4: Minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

 

 

 

Zamawiający informuję, iż pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

 


