
                                                                        Warszawa, dnia 05.03.2013 r.

   P Y T A N  I A     do   S I W Z  

dot. przetargu  nieograniczonego na dostawę szczepionek dla dzieci i dorosłych – 18 pozycji,
       spr. nr ZP/251/I-03/2013.

      

SZPZLO Warszawa Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego 
wpłynęły  pytania  dotyczące  SIWZ.
Na podstawie art. 38  ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytań i udzielam 
odpowiedzi.

Pytanie 1    
dotyczy:   składania ofert – poz. 9 i 10

“Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  oferty  równoważnej  na  szczepionkę  przeciw  grypie
inaktywowaną (antygen powierzchniowy) o tym samym składzie antygenowym zalecanym przez  
WHO?
Szczepionka  przeciw  grypie,  inaktywowana  1  ampułko-strzykawka  po  0,5  ml  z  dołączoną  igłą
w tekturowym pudełku.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szczepionek przeciw grypie zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia 
         - poz. 9 i 10 załącznika do SIWZ – Formularza asortymentowego.

Wyjaśnienie: 
● Opis  przedmiotu  zamówienia  w  poz.  9  i  poz.  10  Formularza  asortymentowego zawiera  ogólne  

wymagania,  które  winny  spełniać  oferowane  szczepionki,  natomiast  nie  zawiera  wymagań 
szczegółowych,  które  mogłyby  wskazywać  na  producenta  lub  dostawcę.  Opis  przedmiotu 
zamówienia umożliwia złożenie ofert konkurencyjnych.

● Zapis o dopuszczeniu rozwiązania równoważnego jest obowiązkowy w przypadku opisu przedmiotu  
zamówienia  przy  pomocy  norm,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia.  
Specyfikacja  sporządzona przez  Zamawiającego  nie  odwołuje  się  do  żadnego z  wymienionych 
dokumentów, zatem dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie jest wymagane. Użycie przez 
Zamawiającego określenia “normy WHO i Unii Europejskiej” nie ma żadnego odniesienia do wyżej  
wymienionych dokumentów (norm, aprobat,..itd).

Pytanie 2
dotyczy:  projektu umowy – paragraf 1, punkt 4
               Zamawiający wskazał:

“Dostawa szczepionek, o których mowa w ust. 1 będzie realizowana sukcesywnie, w formie dostaw
częściowych,  w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania Umowy, na podstawie  
częściowych zapotrzebowań, składanych przez Zamawiającego faxem, w terminie 5 dni  od daty
otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania częściowego. Szczegółowe terminy każdej dostawy
częściowej będą przedmiotem uzgodnień uprawnionych przedstawicieli stron.

Zwracamy się  z  prośbą o  uwzględnienie,  w odniesieniu do pozycji  9 oraz 10 (szczepionki  p/ko
grypie)  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 podtrzymuje zapis dot. obowiązywania umowy. W odniesieniu do szczepionek  
      przeciw grypie (poz. 9 i  10 Formularza asortymentowego) w umowie będzie wprowadzony  
     zapis:  “Rozpoczęcie dostaw nastąpi  niezwłocznie po dopuszczeniu przez Ministra Zdrowia  
         szczepionek na sezon 2013/2014 do obrotu.”
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Pytanie 3
dotyczy:  SIWZ – Przedmiot zamówienia – punkt 2
               Zamawiający w SIWZ – Przedmiot zamówienia – punkt 2, wskazał:

“Zaoferowane szczepionki muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm), ustawy z dnia 18  
marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, (Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.) oraz figurować w Rejestrze Produktów 
Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terenie  R.P.,  co  Wykonawca  potwierdzi  złożeniem  
odpowiedniego oświadczenia.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, iż w odniesieniu do szczepionki p/ko grypie na sezon  
2013/2014 (pozycja 9 i 10) w dniu złożenia oferty nie posiadają decyzji o dopuszczeniu do obrotu 
z  aktualnym składem antygenowym rekomendowanym przez  WHO na sezon 2013/2014  przez  
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i złożenie 
takiego oświadczenia w tym przypadku nie jest możliwe. W dniu złożenia oferty dopuszczenie do 
obrotu posiadają szczepionki p/grypie na trwający aktualnie sezon szczepień 2012/2013.”

Odpowiedź:  Uwzględniając  uwagę  Wykonawcy,  Zamawiający  wprowadza  dodatkowy  zapis  do  
           oświadczenia o zaoferowanym produkcie o treści: 
          “W przypadku zaoferowania szczepionek przeciwko grypie, zobowiązujemy się do uzyskania 
          dokumentu dopuszczającego do obrotu na sezon 2013/2014 w terminie do dnia 30.09.2013 r.”
          Oświadczenie – załącznik nr 3 do oferty,  po dokonaniu korekty, w załączeniu.
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