
           

 
Warszawa, dnia 25/10/2018 r. 

 

ZZP.ZP.188/18.909.18 
 

W Y K O N A W C Y 
 

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy: 
Szczepionka równoważna przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), 
poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus influenzae typu b, 
5 w 1. zawiesina do wstrzykiwań. część 1 ÷2   
Znak sprawy: ZZP-188/18 
 

 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) informuje, iż do siedziby 
Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców dotyczące zapisów treści SIWZ. 
Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 
 
Pytanie nr 1 
Do części VI: Uszczegółowienie Przedmiotu Zamówienia i Obowiązków Wykonawcy, punkt 1 
„Określenie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy” (podpunkt 1.1.) oraz punkt 3 „termin 
realizacji zamówienia, bezpośredni odbiorca (podpunkt 3.1.) 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy szczepionek w części 2 zamówienia 
w następujący sposób: 
Zamiast: Część 2  85 000 dawek najpóźniej do dnia 18 grudnia 2018 r. 
Zmiana na: Część 2 85 000 dawek najpóźniej do dnia 28 grudnia 2018 r. 
 
Odpowiedź: 
Zaproponowana przez Wykonawcę zmiana zapisu dotycząca terminu realizacji części  
2 zamówienia z 18 grudnia 2018 r. na 28 grudnia 2018 r.nie jest możliwa, ponieważ termin rozliczenia 
płatności za dostawy szczepionek w 2018 r. został wskazany na 21 grudnia  
2018 r. Zamawiający mając powyższe na względzie, proponuje zmianę terminu dostawy 
przewidzianego dla części 2 z 18 grudnia 2018 r. na 21 grudnia 2018r. 
 
Pytanie nr 2 
Dla części 1  przewidziany jest termin dostawy  do dnia 7 grudnia 2018r., a termin ważności wymaga się w 
dziale VI pkt 4 SIWZ - 15 miesięcy od dnia dostawy. Czy to znaczy, że ewentualna, zadeklarowana w 
 kryteriach oceny ofert  wymiana do 10 % całej ilości może być wykorzystana w momencie upłynięcia 
ponad 12 miesięcy ważności dostarczonych do 7 grudnia szczepionek, przy wymogu  w SIWZ okresu 
ważności 15 m-cy od dostawy – czy o taki przypadek chodzi w kryterium oceny ofert, który brzmi: 
„Zgoda na wymianę szczepionki – 40 %” ? Opis ww. kryterium jest dosyć nieostry, bo nie wiadomo co to 
znaczy zapis „licząc od daty dostawy”, zawarty  w zdaniu opisującym to kryterium, że : 

„Zgoda Wykonawcy na wymianę, na własny koszt, do 10% ilości zakupionej szczepionki, której termin 
ważności jest krótszy niż 3 miesiące, na szczepionkę o terminie ważności nie krótszym niż minimum  
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12 miesięcy licząc od daty dostawy.”, a w SIWZ w dziale VI pkt 3.1  datą dostawy jest „do dnia 7 grudnia 
2018r. 
Jeśli Autorowi SIWZ chodziło o datę dostawy wymienionej w ramach ww. 10 % niewykorzystanej 
szczepionki, której termin ważności zbliża się ku końcowi tj. jest już krótszy niż 3 miesiące, to powinien to 
dokładniej opisać, ale  jeśli chodziło o termin dostawy określony w dziale VI pkt 3.1, to kryterium oceny 
ofert byłoby zbędne (nielogiczne). 

Odpowiedź: 

  Wymiana do 10 % całej ilości przedmiotu zamówienia może być wykorzystana w momencie upłynięcia 
ponad 12 miesięcy ważności dostarczonych od dnia dostawy. Zabezpieczenie zwraca się do 30 dni od 
dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym. 

Pytanie nr 3 

W §6 OWU jest zapis „4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania go przez Kupującego za należycie wykonane. ”. W związku z tym, proszę 
o wyjaśnienie, który termin jest tym dniem wykonania zamówienia, czy termin do 7 grudnia 2018r. i 
potwierdzenie protokołem zdawczo odbiorczym odebrania dostawy, czy terminy czy termin po wymianie 
szczepionek, których termin się kończy ( jest krótszy niż 3 miesiące)? (oczywiście w przypadku jeśli 
wykonawca zadeklaruje w kryterium oceny ofert taką wymianę) 

Odpowiedź: 

Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się termin dostawy potwierdzony protokołem zdawczo – 
odbiorczym. 

Pytanie nr 4 

W §1 OWU jest zapis, że „ Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć oryginalną ulotkę w języku polskim 
….”. Dlaczego Zamawiający nie wymaga również oryginalnej treści ulotki producenta wraz 
przetłumaczonej ulotki na język polski (jeśli producent jest spoza Polski), aby   w razie potrzeby (dla 
bezpieczeństwa wszystkich Stron)  porównać zgodność treści ulotki zagranicznego producenta z treścią 
przetłumaczoną na  język polski ?   

Odpowiedź: 
 
Zgodnie z VI pkt 7.4 SIWZ przedmiot zamówienia musi być dostarczony do Dystrybutora w oryginalnych 
opakowaniach polskojęzycznych wraz z oryginalną ulotką w języku polskim spełniającą wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań 
dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotki.  
Powyższy zapis definiuje założenie, że oferent gwarantuje realizację zamówienia poprzez dostawę 
produktu leczniczego wyprodukowanego i zwolnionego do obrotu na podstawie właściwych zezwoleń 
udzielonych producentowi warunkujących dystrybucję na terenie danego kraju.  
Z kolei oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta stanowią integralną część Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, co do której każda zamiana przed implementacją musi być zaakceptowana przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  
Produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terenie polski posiada w opakowaniu ulotkę w języku 
polskim, która została zaakceptowana przez Prezesa URPLWMiPB dla danego produktu leczniczego, co 
nie wymaga dodatkowej weryfikacji.  
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Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4:  

Nadając nowe brzmienie: 

III.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. OKREŚLENIE KWOTY I TERMINU WNIESIENIA WADIUM 

1.1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 31/10/2018r. do godz. 10:00 

wnieść wadium w kwocie:   

Część 1: 85 000,00-zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), 

Część 2: 85 000,00-zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). 

 

VI.      USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 

CZĘŚĆ 1: SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, 

KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, 5 W 1. ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ W 

LICZBIE 85 000 DAWEK Z DOSTAWĄ W TERMINIE DO DNIA 7 GRUDNIA 2018R. 

 

CZĘŚĆ 2: SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, 

KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA, ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, 5 W 1. ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ W 

LICZBIE 85 000 DAWEK Z DOSTAWĄ W TERMINIE DO DNIA 21 GRUDNIA 2018R. 

 

VI.      USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

 

2. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA, BEZPOŚREDNI ODBIORCA: 

2.1. Termin dostawy:  

CZĘŚĆ 1: 85 000 DAWEK NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 7 GRUDNIA 2018R. 

CZĘŚĆ 2: 85 000 DAWEK NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21 GRUDNIA 2018R. 

 

X.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 31/10/2018 r. do godz. 10:00 

 

XI.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. MIEJSCE I TERMIN  OTWARCIA OFERT: 

1.1. 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, pok. 113 (I piętro) 

w dniu  31/10/2018 r. o godz. 11:00 
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Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4, w związku z art. 12a ustawy 
Prawo zamówień publicznych informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz 
termin wniesienia wadium do dnia 31.10.2018 r. do godziny 10:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2018 r. o godzinie 11:00. 
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