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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. 

2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.12.2012 r. wpłynęło 

zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: 

 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający w części nr 3, poz. Nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeznaczonej dla dzieci miedzy do 12 

roku życia w schemacie przydawkowym (Szczepienia podstawowe: pierwsza dawka 0,25ml; druga dawka 1-3 miesiące 

później 0,25ml; trzecia dawka 9-12 miesięcy po drugiej dawce 0,25 ml)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiej szczepionki w części 3 poz.1 z powodu nie spełnienia warunków 

SIWZ dotyczącego przedziału wiekowego 0-16 r.ż. i powyżej 16 r.ż. 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający w części nr 3 poz. Nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeznaczonej dla osób powyżej 12 

roku życia w schemacie przydawkowym (Szczepienia podstawowe: pierwsza dawka 0,5ml; druga dawka 1-3 miesiące 

później 0,5ml; trzecia dawka 9-12 miesięcy po drugiej dawce 0,5 ml)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiej szczepionki w części 3 poz. 2 z powodu nie spełnienia warunków 

SIWZ dotyczącego przedziału wiekowego 0-16 r.ż. i powyżej 16 r.ż. 

 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający w części nr 3 poz. Nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki przeciw meningokokom grupy C 

zawierającej toksoid błoniczy, bądź szczepionki przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y zawierającą toksoid błoniczy 

przeznaczona dla osób od 11 roku życia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowaną szczepionkę przeciw meningokokom grupy C zawierającej toksoid 

błonniczy. Przedmiotem zamówienia w tej pozycji jest szczepionka przeciw meningokokom grupy C zawierająca 

toksoid tężcowy – ze względu na termostabilność w CHPL. 

Zamawiający nie wyraża również zgody na zaoferowanie szczepionki A, C, W135, Y ze względu na niezgodność z 

SIWZ. Zamawiający w tej pozycji oczekuje zaoferowania szczepionki monowalentnej. 

 

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

    ZATWIERDZAM 

 
 


