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Warszawa, dnia 22.10.2018 r. 
 
ZZP.ZP.189/18.877.18 

 

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szczepionki 
skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci w łącznej liczbie 600 000 dawek, znak 
sprawy: ZZP-189/18 
 
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: 
 

Ad. 1  

„1. Rozdział VII. punkt 1 SIWZ: "Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie" Czy 

Zamawiaj ący zmieni wag ę kryteriów oceny ofert w taki sposób, że: 

cena - otrzymuje wag ę 50 punktów; 

jakość - otrzymuje wag ę 50 punktów?  

Uzasadnienie 

Obecne warunki postępowania nie uwzględniają faktu, że na rynku mogą istnieć szczepionki 

przeciwko pneumokokom istotnie się różniące pomiędzy sobą jakościowo, które mogą być 

zaoferowane w ramach postępowania. Przykładowo różnica może polegać na zawartości 

serotypów (jedna może zawierać ich mniej, niż druga) lub pokryciu serotypowym (jedna 

może zapewniać większe, druga mniejsze). Mogą się one różnić też wpływem na 

występowanie chorób pneumokokowych (zarówno chorób inwazyjnych jak i nieinwazyjnych) 

u zaszczepionych dzieci jak i w populacji niezaszczepionej (czyli zapewnieniem ochrony 

populacyjnej). 

W rezultacie, skoro szczepionki są istotnie różne, oczywistym jest. że jedna z nich może być 

szczepionką droższą, z uwagi na to, że zapewnia najszersze pokrycie serotypowe wśród 

dostępnych w Polsce skoniugowanych szczepionek przeciw pneumokokom. W takiej 
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sytuacji, co zresztą miało już miejsce w postępowaniach o udzielenie zamówienia na 

szczepionki przeciwko pneumokokom prowadzonych w 2016 r. oraz 2017 r.. może się 

okazać, że kryteria oceny ofert, które preferują cenę względem jakości, mogą być 

dyskryminacyjne wobec szczepionki zapewniającej szerszą ochronę. Wyniki postępowań z 

2016 r. oraz 2017 r. pokazują w szczególności, ze kryterium jakości w praktyce nie ma 

znaczenia, a decyduje jedynie kryterium ceny. W sytuacji gdy przedmiotem postępowania są 

aż tak odmienne produkty, prowadzi to do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

Z kolei określenie kryteriów oceny ofert w taki sposób, że zarówno kryterium ceny. jak i 

jakości otrzymają wagę 50 punktów, spowoduje, że jeżeli wystąpią wykonawcy oferujący 

takie same szczepionki, lub wykonawcy oferujący różne szczepionki przeciwko 

pneumokokom, to zawsze wszyscy wykonawcy będą mieli jednakowe szanse na uzyskanie 

zamówienia i będzie występowała pomiędzy nimi uczciwa konkurencja. Z kolei zamawiający 

będzie miał pewność, że uzyska produkt charakteryzujący się najlepszą relacją jakości do 

ceny.” 

 

Ad. 2  

„2. Rozdział   VII.   punkt   2.2.1   SIWZ:   "Obj ęcie   szczepionk ą   5   serotypów 

pneumokokowych najcz ęściej odpowiedzialnych za wyst ąpienie inwazyjnej choroby 

pneumokokowej u dzieci poni żej 5. Roku życia. W przypadku kiedy kolejny serotyp 

wyst ępuje z tak ą samą częstotliwo ścią jak ostatni, bierze si ę go równie ż pod uwag ę 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -15 pkt (za każdy serotyp 3 punkty)" 

Jeżeli Zamawiaj ący zgodzi si ę na zmian ę wagi kryteriów oceny ofert (50 punktów za 

jakość, 50 punktów za cen ę), to czy Zamawiaj ący zmieni punktacj ę przyznawan ą w 

ramach tego kryterium w taki sposób, że zróżnicuje punktacje za poszczególne 

serotypy w zale żności od tego, jak cz ęsto powoduj ą wyst ępowanie inwazyjnej choroby 

pneumokokowej? Przykładowo, za pokrywanie serotypu 14. który odpowiada za 

najwi ększą liczb ę zachorowa ń, szczepionka otrzyma 6 punktów, a nast ępne serotypy 

będą otrzymywały stopniowo mniej punktów (odpowiednio 5 , 4, 3. 2). 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, Minister Zdrowia dokonując zakupów szczepionek powinien to robić na podstawie 

lokalnych danych epidemiologicznych, aktualnej wiedzy medycznej oraz zaleceń Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że poszczególne serotypy odpowiadają za 

bardzo zróżnicowany odsetek zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową. Z tego 

powodu nie jest właściwe punktowanie w ten  sam sposób serotypów występujących ponad 

dwukrotnie częściej niż kolejny serotyp. Uzasadnione więc jest takie określenie punktacji, 

aby odzwierciedlała ona rzeczywistą ochronę oferowaną przez daną szczepionkę. W 

przeciwnym razie warunki przetargu nie będą uwzględniały w wystarczającym stopniu 

lokalnych danych epidemiologicznych.” 
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Ad. 3  

„3. Rozdział VII. punkt 2.2.1 SIWZ: "Obj ęcie szczepionk ą 5 serotypów 

pneumokokowych najcz ęściej odpowiedzialnych za wyst ąpienie inwazyjnej choroby 

pneumokokowej u dzieci poni żej 5. Roku życia. W przypadku kiedy kolejny serotyp 

wyst ępuje z tak ą samą częstotliwo ścią jak ostatni, bierze si ę go równie ż pod uwag ę. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -15 pkt (za każdy serotyp 3 punkt})" 

Czy Zamawiaj ący zmieni punktacj ę przyznawan ą w ramach tego kryterium w taki 

sposób, że zróżnicuje punktacje za poszczególne serotypy w zale żności od tego. jak 

często powoduj ą wyst ępowanie inwazyjnej choroby pneumokokowej? Przykłado wo, 

za pokrywanie serotypu 14, który odpowiada za najwi ększą liczb ę zachorowa ń, 

szczepionka otrzyma 5 punktów, a nast ępne serotypy b ędą otrzymywały stopniowo 

mniej punktów (odpowiednio 4, 3, 2, 1). 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, Minister Zdrowia dokonując zakupów szczepionek powinien to robić na podstawie 

lokalnych danych epidemiologicznych, aktualnej wiedzy medycznej oraz zaleceń Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że poszczególne serotypy odpowiadają za 

bardzo zróżnicowany odsetek zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową. Z tego 

powodu nie jest właściwe punktowanie w ten sam sposób serotypów występujących ponad 

dwukrotnie częściej niż kolejny serotyp. Uzasadnione więc jest takie określenie punktacji, 

aby odzwierciedlała ona rzeczywistą ochronę oferowaną przez daną szczepionkę. W 

przeciwnym razie warunki przetargu nie będą uwzględniały w wystarczającym stopniu 

lokalnych danych epidemiologicznych.” 

 

Ad. 4  

„4. Rozdział VII. punkt 2.2.2 SIWZ: "Obj ęcie szczepionk ą 5 serotypów 

pneumokokowych najcz ęściej odpowiedzialnych za zgony na inwazyjn ą chorob ę 

pneumokokow ą. W przypadku kiedy kolejny serotyp wyst ępuje z tak ą samą 

częstotliwo ścią jak ostatni, bierze si ę go równie ż pod uwag ę. Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania -15 pkt (za ka żdy serotyp 3 punkty)" 

Jeżeli Zamawiaj ący zgodzi si ę na zmian ę wagi kryteriów oceny ofert (50 punktów za 

jakość, 50 punktów za cen ę), to czy Zamawiaj ący zmieni punktacj ę przyznawan ą w 

ramach tego kryterium w taki sposób, że zróżnicuje punktacje za poszczególne 

serotypy w zale żności od tego, jak cz ęsto powoduj ą wyst ępowanie inwazyjnej choroby 

pneumokokowej? Przykładowo, za pokrywanie serotypu 3, który odpowiada za 

najwi ększą liczb ę zachorowa ń, szczepionka otrzyma 6 punktów, a nast ępne serotypy 

będą otrzymywały stopniowo mniej punktów (odpowiednio 5 . 4, 3, 2). 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, Minister Zdrowia dokonując zakupów szczepionek powinien to robić na podstawie 
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lokalnych danych epidemiologicznych, aktualnej wiedzy medycznej oraz zaleceń Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że poszczególne serotypy odpowiadają za 

bardzo zróżnicowany odsetek zgonów na inwazyjną chorobę pneumokokową. Z tego 

powodu nie jest właściwe punktowanie w ten sam sposób serotypów występujących ponad 

trzykrotnie częściej niż kolejny serotyp. Uzasadnione więc jest takie określenie punktacji, aby 

odzwierciedlała ona rzeczywistą ochronę oferowaną przez daną szczepionkę. W przeciwnym 

razie warunki przetargu nie będą uwzględniały w wystarczającym stopniu lokalnych danych 

epidemiologicznych.” 

 

Ad. 5  

„5. Rozdział VII. punkt 2.2.2 SIWZ: "Obj ęcie szczepionk ą 5 serotypów 

pneumokokowych najcz ęściej odpowiedzialnych za zgony na inwazyjn ą chorob ę 

pneumokokow ą. W przypadku kiedy kolejny serotyp wyst ępuje z tak ą samą 

częstotliwo ścią jak ostatni, bierze si ę go równie ż pod uwag ę. Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania -15 pkt (za ka żdy serotyp 3 punkty)" 

Czy Zamawiaj ący zmieni punktacj ę przyznawan ą w ramach tego kryterium w taki 

sposób, że zróżnicuje punktacje za poszczególne serotypy w zale żności od tego, jak 

często powoduj ą wyst ępowanie inwazyjnej choroby pneumokokowej? Przykłado wo, 

za pokrywanie serotypu 3, który odpowiada za najwi ększą liczb ę zachorowa ń, 

szczepionka otrzyma 5 punktów, a nast ępne serotypy b ędą otrzymywały stopniowo 

mniej punktów (odpowiednio 4, 3, 2, 1). 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, Minister Zdrowia dokonując zakupów szczepionek powinien to robić na podstawie 

lokalnych danych epidemiologicznych, aktualnej wiedzy medycznej oraz zaleceń Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że poszczególne serotypy odpowiadają za 

bardzo zróżnicowany odsetek zgonów na inwazyjną chorobę pneumokokową. Z tego 

powodu nie jest właściwe punktowanie w ten sam sposób serotypów występujących ponad 

trzykrotnie częściej niż kolejny serotyp. Uzasadnione więc jest takie określenie punktacji, aby 

odzwierciedlała ona rzeczywistą ochronę oferowaną przez daną szczepionkę. W przeciwnym 

razie warunki przetargu nie będą uwzględniały w wystarczającym stopniu lokalnych danych 

epidemiologicznych.” 

 

Odpowied ź Ad. 1-5: Zamawiaj ący nie wnosi żadnych zmian do ustalonych w SIWZ 

kryteriów oceny ofert.   

 

Ad. 6 

„6. Rozdział VI. punkt 7 SIWZ: "Dostarczenie przedm iotu zamówienia odpowiednio 

opakowanego i oznaczonego zgodnie z obowi ązującymi w Polsce przepisami do 
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Bezpośredniego odbiorcy, zgodnie z terminami dostaw, okre ślonymi w rozdz. VI pkt 3 

SIWZ" 

Czy Zamawiaj ący dopuszcza dostaw ę szczepionek w opakowaniach obcoj ęzycznych 

przeznaczonych na rynki zagraniczne (krajów Unii Eu ropejskiej) w sytuacji, gdy 

zostanie do nich doł ączona ulotka w j. polskim? 

Uzasadnienie: 

W SIWZ został przewidziany termin dostawy przedmiotu zamówienia - część I do dnia 7 

grudnia 2018 roku, a część 2 do 18 grudnia 2018 roku. Z kolei zgodnie ze sposobem 

produkcji szczepionek, odbywa się ona w ciągu chłodniczym dla celów każdego zamówienia 

oddzielnie. Szczepionki nie są magazynowane, tylko są produkowane specjalnie na potrzeby 

każdego zamówienia. Zgodnie z tym czas na produkcję tych szczepionek oraz realizację 

zamówienia powinien wynosić co najmniej 3 miesiące. W związku z tym, że zamawiający 

przewidział bardzo krótki termin realizacji zamówienia, czy dopuszcza on możliwość dostawy 

szczepionek wyprodukowanych na rynek innego kraju Unii Europejskiej, w opakowaniu 

obcojęzycznym? Wykonawca zapewni w takim wypadku ulotkę w j. polskim.” 

 

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dostaw ę szczepionek w opakowaniach 

obcoj ęzycznych przeznaczonych na rynki zagraniczne (krajó w Unii Europejskiej) w 

sytuacji, gdy zostanie do nich doł ączona ulotka w j. polskim. 

 

Ad. 7  

„7. Rozdział VI. punkt 3.1 SIWZ: "Terminy dostaw: 

Część 1: 300 000 dawek - najpó źniej w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. Cz ęść 2:            

300 000 dawek - najpó źniej w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r." Czy Zam awiaj ący 

dopuszcza mo żliwo ść zmiany terminu realizacji zamówienia?  

Uzasadnienie: 

W SIWZ został przewidziany termin dostawy przedmiotu zamówienia - część I do dnia 7 

grudnia 2018 roku, a część 2 do 18 grudnia 2018 roku. Z kolei zgodnie ze sposobem 

produkcji szczepionek, odbywa się ona w ciągu chłodniczym dla celów każdego zamówienia 

oddzielnie. Szczepionki nie są magazynowane, tylko są produkowane specjalnie na potrzeby 

każdego zamówienia. Zgodnie z tym czas na produkcję tych szczepionek oraz realizację 

zamówienia powinien wynosić co najmniej 3 miesiące.” 

 

Odpowied ź: Zamawiaj ący informuje, że zmiana zapisu dotycz ąca terminów realizacji 

dostaw okre ślonych w SIWZ nie jest obecnie mo żliwa z powodu obowi ązku 

wydatkowania zaanga żowanych środków do 31 grudnia 2018 r. 

 

Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 
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Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ 

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia 

ich przekazania. 

 

Wobec powy ższego Zamawiaj ący zgodnie z art. 38 ust. 4, w zwi ązku z art. 12a ustawy 

Prawo zamówie ń publicznych  informuje, że przedłu ża termin składania ofert oraz 

termin wniesienia wadium do dnia 07.11.2018 r. do g odziny 10:00. 

 

Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 11:00. 

 

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