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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 9.12.2011 r. wpłynęło 

zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: 

 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 

 
Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści w części 1, w pozycji 1.9. szczepionka przeciwko rotawirusom, szczepionkę w 

postaci zawiesiny doustnej, w aplikatorze doustnym o pojemności 1,5 ml 

 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuści dostawę takiej szczepionki w części 1 w poz 1.9.  

 

 

W związku powyższym Zamawiający zmienia SIWZ zastępując stronę 22 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia stroną  22a (strona w załączeniu). 

 

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

 

 

 

                             ZATWIERDZAM 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Szczepionka nr 1.3   ilość: 60 
Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi zawierająca trzy antygeny krztuśca  

 

Szczepionka nr 1.4   ilość: 600 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 20 ug 

antygenu Hbs. do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,7,21 dni i 12 miesięcy. Przeznaczona 

dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki  + igła 20 µg/1,0 ml  

 

Szczepionka nr 1.5   ilość: 40 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 10 µg 

antygenu Hbs. Do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,1,2,12 miesięcy. Przeznaczona dla 

dzieci do 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki + igła 10 µg/0,5 ml  

 

Szczepionka nr 1.6   ilość: 20 
Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby Typu A dla osób powyżej 18 roku 

życia , zawierająca 1440 j ELISA wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 1 ml  

 

Szczepionka nr 1.7   ilość: 80 
Szczepionka przeciw hepatitis A do czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia 

wątroby typu A przeznaczone dla osób od 1 roku życia do 18 roku życia, zawierająca  720 j. ELISA 

wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 0,5 ml 

 

Szczepionka nr 1.8   ilość: 80 
Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B dla młodzieży od 16 

roku życia i dorosłych w ampułkostrzykawce  

 

Szczepionka nr 1.9   ilość: 150 
Szczepionka przeciwko rotawirusom, zawierająca ludzki rotawirus. W postaci proszku i rozpuszczalnika 

do sporządzenia zawiesiny doustnej lub w postaci zawiesiny doustnej w aplikatorze doustnym o 

pojemności 1,5 ml. Do stosowania w schemacie dwudawkowym. 

 

Szczepionka nr 1.10   ilość: 30 
Szczepionka przeciwko pneumokokom, polisacharydowa, koniugowana, adsorbowana, zawierająca 10 

serotypów streptococcus pneumoniae, przeznaczona dla dzieci od  ukończenia 6 tygodnia życia do 24 

miesiąca życia.  

 

Szczepionka nr 1.11   ilość: 150 
Szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy Varicella zoster ( typ oka ) nie mniej niż 2000 PFU 

0,5 ml fiolka + ampułkostrzykawka 0,5 ml 

 

 

Szczepionka nr 1.12   ilość: 40 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży i dorosłych w celu 

zapobiegania: błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce 

(0,5ml) 

 

Szczepionka nr 1.13   ilość: 50 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat , młodzieży i dorosłych w celu 

zapobiegania: błonnicy, tężcowi, krztuścowi w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce (0,5 ml) 

 

Szczepionka nr 1.14   ilość: 60  
Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 16 i 18, do stosowania w schemacie 

0,1,6 m-cy, fiolka 0,5 ml 
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