
           

 
Warszawa, dnia 15/02/2018 r. 

 
ZZP.ZP.31/18.79.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

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

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji 

rozpoczętych szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. 

Części 1÷2. Znak sprawy: ZZP-31/18 
 

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 dostawy pierwszej transzy szczepionek objętych 
częścią 1 zamówienia, tj. 8.000 dawek, w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r. 
(zamiast do 30 kwietnia 2018 r.) ?” 
 
Odpowiedź 1  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy dla pierwszej transzy w ramach 

części 1 zamówienia tj. 8 000 dawek najpóźniej do dnia 15 maja 2018r. 

 

Pytanie 2 

„Czy Zamawiający dopuści możliwość podzielenia części 2 zamówienia na trzy odrębne 
części postępowania w następujący sposób. Zamiast: 
 
Część 2: 
10 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 
11 370 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 
  
Zmiana na: 
Część 2: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 
Część 3: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 
Część 4: 7 370 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.” 
  
Odpowiedź 2 

Zamawiający wyraża zgodę na podział części 2 zamówienia w następujący sposób: 

Część 2: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 3: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 

Część 4: 7 370 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 

- nazwa przedmiotu zamówienia 
z: 
Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. Części 1÷2 

na: 

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. Części 1÷4 

 

- rozdz. II pkt  1 ppkt 1.1 SIWZ 
z: 
Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 06/03/2018 r. do 

godz. 10:00 wnieść wadium w kwocie:  

Część 1: 10 000,00 -zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), 

Część 2: 15 000,00 -zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) 

na: 

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 06/03/2018 r. do 

godz. 10:00 wnieść wadium w kwocie:  

Część 1: 10 000,00 -zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), 

Część 2: 5 000,00 -zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 

Część 3: 5 000,00 -zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 

Część 4: 5 000,00 -zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) 

 
- rozdz. IV pkt 2 ppkt 2.2 
z: 
Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż:  

Część 1: 100 000,00 -zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100), 

Część 2: 150 000,00 -zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

na: 

Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż:  

Część 1: 100 000,00 -zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100), 

Część 2: 50 000,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

Część 3: 50 000,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

Część 4: 50 000,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

 

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

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

Część 1 

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. 

w liczbie 8 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 15 maja 2018r. 

w liczbie 7 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 lipca 2018r. 
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Część 2 

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. 

w liczbie 7 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 28 września 2018r. 

 

Część 3 

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. 

w liczbie 7 000 dawek z dostawą w terminie do dnia 31 października 2018r. 

 

Część 4 

Szczepionka przeciwko wściekliźnie inaktywowana inj. 0,5 ml – do kontynuacji rozpoczętych 

szczepień w cyklu podstawowym i przy szczepieniach przypominających. 

w liczbie 7 370 dawek z dostawą w terminie do dnia 30 listopada 2018r. 

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

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wielkość zakupu:   

Część 1: 15 000 dawek, 

Część 2: 7 000 dawek, 

Część 3: 7 000 dawek, 

Część 4: 7 370 dawek, 

 

1.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów 

leczniczych, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy 

każdej części zamówienia) w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i 

uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród 

pacjentów. 

 
 

- rozdz. V pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ 
z: 
Część 1: 8 000 dawek najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

     7 000 dawek najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. 

Część 2: 10 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.  

           11 370 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 

na: 

Część 1: 8 000 dawek najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r. 

     7 000 dawek najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. 

Część 2: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 28 września 2018 r. 

Część 3: 7 000 dawek najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 

Część 4: 7 370 dawek najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r. 
 

- rozdz. V pkt 4 SIWZ 

z: 
Część 1÷2: Minimum 15 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

na: 
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Część 1÷4: Minimum 15 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora. 

- rozdz. XVI   
KLAUZULA SPOŁECZNA (DOT. CZĘŚCI 2) 

na: 

KLAUZULA SPOŁECZNA (DOT. CZĘŚCI 2, 3, 4) 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz 
udostępnia nowy druk oferty i nowy druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia. Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl 

 
 

 


