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Otrzymują Wykonawcy 

którzy pobrali SIWZ 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

             Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.12.2012 r. wpłynęło 

zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: 

 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 

Pytanie 1: 
Dotyczy części nr 2, szczepionka nr 2.2 

Czy zamawiający poprzez zapis 2012/2013 ma na myśli szczepionkę z aktualnym składem antygenowym 

rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych? 

 

Odpowiedź: 
Tak chodzi o szczepionkę rekomendowaną przez WHO na sezon 2013/2014 poprzez Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający zmieni SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 2: 
Dotyczy części nr 2, szczepionka nr 2.2 

Czy zamawiający wydzieli z części nr 2 – szczepionka nr 2.2 osobnej części? 

Wydzielenie tej pozycji umożliwi złożenie oferty, która będzie konkurencyjna cenowo. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Dalszy podział części jest nie do przyjęcia przez Zamawiającego ze względów 

organizacyjnych zamawiania, podpisywania umów itp. Na rynku jest wiele hurtowni farmaceutycznych, które mogą 

zapewnić dostawę wszystkich wymienionych w częściach pozycji. Nie ograniczamy zatem konkurencji w tym zakresie. 

 

Pytanie 3: 
Dotyczy części nr 2, szczepionka nr 2.2 

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty równoważnej na szczepionkę przeciw grypie inaktywowaną (antygen 

powierzchniowy) o tym samym składzie zalecanym dla Półkuli Północnej przez WHO? Szczepionka przeciw grypie, 

inaktywowana 1 ampułkowo-strzykawka po 0.5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dostawy szczepionki p/grypie zgodnej z opisem zawartym w 

SIWZ ze względu na preferencje lekarzy i pacjentów. Zamawiający nie ogranicza konkurencyjności, ponieważ w 

postępowaniu mogą uczestniczyć różne hurtownie farmaceutyczne dysponujące wszystkimi rodzajami i typami 

zamawianych szczepionek. Opis przedmiotu zamówienia nie ogranicza konkurencji w tym zakresie. 
 

Pytanie 4: 
Dotyczy terminu wykonania zamówienia – SIWZ  

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie (część nr 2, szczepionka nr 2.2) zapisu o 

terminie rozpoczęcia dostaw po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym składem 

antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 



 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmieni SIWZ w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie (część nr 2, szczepionka nr 2.2). Zapis „Termin 

wykonania zamówienia dla wszystkich części: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r.” zastąpi zapisem „Termin 

rozpoczęcia dostaw nastąpi po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym składem 

antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. 
 

Pytanie 5: 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie (część nr 2, szczepionka nr 2.2) zapisu o 

niezwłocznym dostarczeniu wymaganego dokumentu po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie 

z aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmieni SIWZ w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie (część nr 2, szczepionka nr 2.2). Zapis 

„Wykonawca musi załączyć do oferty aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu” zastąpi 

zapisem „Wykonawca musi załączyć dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu niezwłocznie po 

uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym składem antygenowym 

rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych”. 
 

Pytanie 6: 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIZW – opis przedmiotu zamówienia 

Czy zamawiający wyrazi zgodę o dodanie zapisu: „Nie dotyczy szczepionek przeciwko grypie”? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia: „Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek 

z co najmniej 12-to m-cznym terminem ważności liczonym od dnia dostawy do Zamawiającego” doda zapis „Nie 

dotyczy szczepionek p/grypie”. 

 

 

             Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz.  759 z późn. zm.) Zamawiający w związku z w/w wyjaśnieniami zmienia 

SIWZ w następujący sposób:  strony 21 i 23 zastępuje się stronami 21a i 23a. Zmienione strony 

w załączeniu.  
 

 

Zamawiający informuje, że  termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
  

                          

    ZATWIERDZAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w  6 częściach. 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg CPV – 33651600-4   Szczepionki 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek z co najmniej 12 miesięcznym terminem 

ważności liczonym od dnia dostawy do zamawiającego (nie dotyczy szczepionek p/grypie). W 

wyjątkowych i uzasadnionych przez wykonawcę sytuacjach , wykonawca może dostarczyć 
zamawiającemu szczepionki o krótszym terminie ważności, lecz po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

zamawiającego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę zgłaszanych zamówień przez 

zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty każdorazowego zamówienia a w przypadku 

szczepionek objętych importem docelowym w terminie 21 dni. Szczegółowe warunki dostaw i odbioru 

szczepionek oraz warunki płatności zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 

do SIWZ. 

 

Zamawiający nie ogranicza  możliwości składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedna część. 
Niedopuszczalne jest złożenie oferty na niepełną część zamówienia. W każdej części zamówienia 

zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmniejszenia ilość poszczególnych szczepionek, 

stosownie do rzeczywistych potrzeb.  

 

Wykonawca musi załączyć do oferty ( nie dotyczy części 2 pozycji 2.2): 

 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. 

Prawo farmaceutyczne – Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. 

 lub  

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Radę Unii Europejskiej  

lub  Komisje Europejską zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – Dz. 

U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. 

lub  

Świadectwo rejestracji albo świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 przepisów 

wprowadzających ustawę Prawo farmaceutyczne – Dz. U. z 2001 r. nr 126 poz. 1382. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych części: 
 

Część 1 
 
Szczepionka nr 1.1  ilość: 200 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponenta acelularna), poliomyelitis  

(inaktywowane), haemophilius influenzae typ b (koniugowane), zawierająca 3 antygeny krztuśca. W 

postaci ampułkostrzykawki bez igły  + fiolka z proszkiem (HIB) + 2 igły  

 

Szczepionka nr 1.2   ilość: 200 
Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, krztuścowi 

(komponenta acelularna), poliomyelitis (inaktywowane), haemophilius influenzae typ b (koniugowane), 

zawierająca 3 antygeny krztuśca. W postaci ampułkostrzykawki bez igły, 0,5  fiolka z proszkiem (HIB) + 

2 igły  

 

              21a 

 



 
 

Część 2 
 

Szczepionka nr 2.1   ilość: 230  
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny 

krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i 

haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Fiolka z proszkiem i ampułko-strzykawka z zawiesiną, 
z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt.  

 

Szczepionka nr 2.2   ilość: 1300  
Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion) 

na sezon 2013/2014, inaktywowana w ampułko-strzykawce po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym 

pudełku. Termin rozpoczęcia dostaw nastąpi po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek 

p/grypie z aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. 

Wykonawca musi załączyć dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu niezwłocznie po 

uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do obrotu szczepionek p/grypie z aktualnym składem antygenowym 

rekomendowanym przez WHO na sezon 2013/2014 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”. 

 

Szczepionka nr 2.3    ilość: 10 
Szczepionka przeciw grypie inaktywowana typu „Split”, do wstrzykiwania śródskórnego, przeznaczona 

dla osób w wieku 18-59 lat, na sezon 2013/2014. Ampułko-strzykawka z mikroigłą 0,1ml 

Szczepionka nr 2.4    ilość: 50 
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana o 

zmniejszonej zawartości antygenów. Fiolka 0,5ml. 

Szczepionka nr 2.5    ilość: 10 
Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa, ampułko-strzykawka 0,5ml z igłą 
 

Część 3 
 

Szczepionka nr 3.1    ilość: 50 
Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 

mózgowych i mózgu. Inaktywowana. Przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia do 16 lat . Cykl szczepień 
0-(1-3 miesiące)-(5-12 miesięcy).Zawiesina do wstrzykiwań (0,25ml) w ampułko-strzykawce z igłą.  
Szczepionka nr 3.2    ilość: 30 
Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 

mózgowych i mózgu. Inaktywowana .Przeznaczona dla osób w wieku powyżej 16 lat . Cykl szczepień 0-

(1-3 miesiące)-5-12 miesięcy). Zawiesina do wstrzykiwań (0,5ml) w ampułko-strzykawce z igłą. 
Szczepionka nr 3.3    ilość: 300  
Szczepionka przeciw meningokokom grupy C, zwierająca polisacharyd otoczkowy sprzężony z białkiem 

nośnikowym, stosowany u dzieci i dorosłych od 2 miesiąca życia  

 

Część 4 
 

Szczepionka nr 4.1    ilość: 400 
Szczepionka przeciw pneumokokom,polisacharydowa,skoniugowana,13-walentna, adsorbowana, 

przeznaczona dla dzieci od 6 tygodnia życia do 5 roku życia. Zawiera polisacharydy pneumokokowi z  

serotypów: 1,2,4,5,6A,6B,7F,9r,14,18c,19A,19F,23F  

 

        Część 5 
 

Szczepionka nr 5.1    ilość: 120 
 
                       23a 

 


