
       

 
Warszawa, dnia 15.02.2018 r. 

 
ZZZZPP..ZZPP..1166//1188..8833..1188  

 
W Y K O N A W C Y 

     
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 
SZCZEPIONKI BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP 
MOREAU INJ. LIMF. Á 10 DAWEK, CZĘŚCI 1÷2 

 
Znak sprawy: ZZP-16/18 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 
 

Strona główna Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
zamiast: 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – 
SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Á 10 DAWEK, CZĘŚCI 1÷2 
 
będzie: 
SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – 
SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Á 10 DAWEK, CZĘŚCI 1÷5 
 
 
- rozdz. II pkt  1 ppkt 1.1. 
zamiast: 

1. OKREŚLENIE KWOTY I TERMINU WNIESIENIA WADIUM 

1.1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 06/03/2018r. do godz. 10:00 

wnieść wadium w kwocie:  

Część 1: 23 000,00 -zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 00/100), 

Część 2: 19 000,00 -zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100). 

będzie: 
1. OKREŚLENIE KWOTY I TERMINU WNIESIENIA WADIUM 

1.1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 06/03/2018r. do godz. 10:00 

wnieść wadium w kwocie:  

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

Część 2: 5 500,00 -zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100), 

Część 3: 13 000,00 -zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100), 

Część 4: 5 500,00 -zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100), 

Część 5: 7 500,00 -zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100). 

 
- rozdz. IV pkt 2 ppkt. 2.2. 
zamiast: 

2.2. Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia ws. Dokumentów): 

Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej (ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:  
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Część 1 : 230 000,00 -zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100),  

Część 2 : 190 000,00 -zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100). 

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, 

na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, 

winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na 

wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę 

ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia - jeżeli dotyczy. 

 

będzie: 
2.2. Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia ws. Dokumentów): 

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: 55 000,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), 

Część 3: 130 000,00 -zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100), 

Część 4: 55 000,00 -zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), 

Część 5: 75 000,00 -zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). 

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, 

na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, 

winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na 

wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę 

ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia - jeżeli dotyczy.. 

 
- rozdz. V otrzymuje następujące brzmienie: 
 

V.      USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA 

 – SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Á 10 

 

CZĘŚĆ 1 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. 

LIMF. Á 10 DAWEK W LICZBIE 36 000 AMPUŁEK DO 14 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY 

CZĘŚĆ 2 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. 

LIMF. Á 10 DAWEK W LICZBIE 20 000 AMPUŁEK DO DNIA 29 CZERWCA 2018 

CZĘŚĆ 3 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. 

LIMF. Á 10 DAWEK W LICZBIE 48 000 AMPUŁEK DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 

CZĘŚĆ 4 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. 

LIMF. Á 10 DAWEK W LICZBIE 20 000 AMPUŁEK DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 

CZĘŚĆ 5 

SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW W 1 DOBIE ŻYCIA – SZCZEP MOREAU INJ. 

LIMF. Á 10 DAWEK W LICZBIE 27 375 AMPUŁEK DO DNIA 19 GRUDNIA 2018 
Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV):  33.65.16.00-4- szczepionki 
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1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wielkość zakupu: 

Część 1: 36 000 AMPUŁEK 

Część 2: 20 000 AMPUŁEK 

Część 3: 48 000 AMPUŁEK 

Część 4: 20 000 AMPUŁEK 

Część 5: 27 375 AMPUŁEK 

1.2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, 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. 

 

2. WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE DO OFERTY (WYMAGANE POZWOLENIA I/LUB ŚWIADECTWA 

I/LUB CERTYFIKATY): 

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 

lipca 2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego 

dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): 

• Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP, 

lub 

• Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub 

Komisję Europejską, 

2.2. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.  

2.3. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym 

czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie. 

2.4. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę.  

2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

3. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA, BEZPOŚREDNI ODBIORCA: 

3.1. Terminy dostaw:  

Część 1: 36 000 ampułek – do 14 dni od daty podpisania umowy 

Część 2: 20 000 ampułek  - do 29 czerwca 2018 r. 

Część 3: 48 000 ampułek – do 28 września 2018 r. 

Część 4: 20 000 ampułek  - do 31 października 2018 r. 

Część 5: 27 375 ampułek – do 19 grudnia 2018 r. 

3.2. Wykonawca może rozpocząć dostawy nie wcześniej niż 30 dni licząc od dat dostaw określonych w pkt 3.1. 
Wcześniejsza dostawa jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego (Kupującego). 

3.3. Bezpośredni odbiorca (Dystrybutor): Centralna Baza Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w 
Porębach k/ Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola. 

 

4. TERMINY WAŻNOŚCI: 

Część 1: Minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

Część 2: Minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

Część 3: Minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

Część 4: Minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 

Część 5: Minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Dystrybutora 
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5. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

5.1. Płatność będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego 

potwierdzającego dostawę szczepionki, faktury VAT, natomiast w odniesieniu do ostatniej płatności – 

również dokumentów potwierdzających wykonanie klauzuli społecznej, o której mowa w rozdziale XVI 

SIWZ oraz w § 6 pkt. 5 Ogólnych warunków umowy – w terminie do 30 dni od daty doręczenia ww. 

dokumentów Zamawiającemu na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5.2.  Faktura winna być przekazana zamawiającemu razem z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym. 

5.3.  Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty; 

5.4. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca; 

5.5. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy; 

5.6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego 

uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie; 

5.7. Płatności będą realizowane w PLN. 

5.8. Szczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostały określone w Ogólnych warunkach umowy. 

 

6. CENA OFERTY: 

6.1. Wartość oferty - cena całkowita brutto przedmiot zamówienia (wyrażona do 2 miejsc po przecinku). 

6.2. Cena skalkulowana naw sposób jednoznaczny bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia 

obejmująca wszelkie koszty i obciążenia powstające w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m. 

in.: 

a/ transportu zagranicznego i krajowego do bezpośredniego odbiorcy, 

b/ ubezpieczenia towaru za granica i w kraju, do czasu przekazania go do bezpośredniego odbiorcy, 

c/ pakowania i znakowania wymaganego od przewozu, 

d/ załadunku i rozładunku u bezpośredniego odbiorcy, 

e/ cła i odprawy celnej (o ile wystąpi), 

f/ kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi), 

g/ podatku (VAT). 

6.3. Waluta ceny ofertowej - PLN. 

6.4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto za daną część przedmiotu 

zamówienia.  

 
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

7.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odpowiednio opakowanego i oznaczonego,  zgodnie  z  

obowiązującymi  w Polsce przepisami do Bezpośredniego odbiorcy, zgodnie z terminami dostaw, 

określonymi w rozdz. V pkt 3 SIWZ; 

7.2. Pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w trakcie dystrybucji – do momentu 

przekazania go Dystrybutorowi; 

7.3. Dokonanie dostawy do Dystrybutora zgodnie z warunkami transportu i przechowywania preparatu 

określonymi w ważnym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub w ważnym pozwoleniu 

na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanym przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję 

Europejską, o których mowa w rozdz. V pkt 2 SIWZ; 

7.4. Dostarczenie Dystrybutorowi wraz z przedmiotem zamówienia: 

7.4.1. ulotki w języku polskim spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz 

treści ulotki  

7.4.2. orzeczenia o pozytywnym wyniku badań dopuszczających do obrotu każdą dostarczoną partię 

szczepionki, zgodnie z wymogami ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. -Wykonawca 

pokrywa pełne koszty uzyskania orzeczenia, 

7.4.3. kopii ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP tj. zgodnie z rozdz. V pkt 2 

SIWZ, 

7.4.4. kopii faktury. 
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7.5. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w Ogólnych warunkach 

umowy. 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY: 

Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców - zgodnie z art. 36b ustawy Pzp. 

 

 

zamiast: 

VI.      ZASADY OCENY OFERT (część 1-2) 

 
będzie: 

VI.      ZASADY OCENY OFERT (część 1-5) 

 

zamiast: 

XVI.      KLAUZULA SPOŁECZNA (dot. części 2) 

 
będzie: 

XVI.      KLAUZULA SPOŁECZNA (dot. części 2-5) 

 
 
 

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

Zamawiający zmienia druk oferty oraz druk jednolitego europejskiego dokumentu zmówienia (JEDZ) 
 Zamawiający udostępnia nowy druk oferty oraz druk jednolitego europejskiego dokumentu zmówienia 

(JEDZ) 
Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.zzpprzymz.pl 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
 
 


