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MSP.A.341-1/1/10  

 

SZ.P. 

Wykonawcy  

 

 

Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy szczepionek 

do wykonywania szczepień ochronnych zamiennie bądź poza obowiązkowymi szczepieniami 

ochronnymi wynikającymi z kalendarza szczepień  

dla potrzeb Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. 

 

Pytania dotyczące Pakietu nr 1 

 

Skojarzona szczepionka przeciwko durowi brzusznemu i tęŜcowi dla osób dorosłych 

występuje w opakowaniu  po 10 ml, które zawiera 20 dawek (0,5 ml/1dawka).  

Ujęta ilość dawek w specyfikacji wynosi 90. 

Proszę o sprecyzowanie ilości dawek 80 lub 100 tj. 4 lub 5 op. Szczepionki. 

 

Potrzeby zamawiaj ącego wynikaj ące z planowanych iniekcji wynosz ą 90 dawek, w 

związku z powy Ŝszym nale Ŝy przedło Ŝyć ofert ę na 100 dawek.   

Stosowne zmiany w zał ączniku nr 1 a zostały zamieszczone na stronie inter netowej 

Zamawiaj ącego.  

 

Pytania dotyczące pakietu nr 9  

 

1. Czy zamawiający dopuszcza moŜliwość składania oferty równowaŜnej (rozwiązania 

równowaŜnego) przy tak przyjętym opisie? 

 

JeŜeli TAK –jakie zasady i warunki musi wypełnić rozwiązanie równowaŜne, które 

byłoby akceptowane przez zamawiającego? 

 

JeŜeli NIE – prosimy o uzasadnienie swojej decyzji, gdyŜ zgodnie z art. 29.3 i art. 

29.2 ustawy pzp jest to obowiązek zamawiającego i taka decyzja narusza przepisy 

prawa obowiązującego zamawiającego w tym postępowaniu? 



 

 

Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na składanie ofert równowa Ŝnych. Sposób opisu 

przedmiotu zamówienia nie wskazuje Ŝadnej z wymienionych w art. 29 ust 3 ustawy 

Prawo zamówie ń publicznych okoliczno ści oraz nie narusza okre ślonej w ust. 2 

moŜliwo ści konkurencji, z uwagi na fakt, i Ŝ w Polsce zarejestrowanych jest wiele 

produktów ró Ŝnych firm spełniaj ących warunki okre ślone przez Zamawiaj ącego.  

 

Ponadto zwaŜyć naleŜy, Ŝe Zamawiający nabywa produkty w celu świadczenia odpłatnych 

usług szczepień ochronnych w zakresie wykraczającym poza bezpłatne szczepienia  

wynikające z Programu Szczepień Ochronnych, a rodzaje szczepionek oraz ich właściwości, 

skład chemiczny i schematy dawkowania zostały określone na podstawie przeprowadzonego 

przez Zamawiającego rozpoznania zapotrzebowania wśród pacjentów MSP ZOZ.   

 

 

 

2. Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie w osobne zadanie pozycji „szczepionki 

przeciw grypie” z Zadania nr 9 i złoŜenia oferty tylko na szczepionki przeciw grypie? 

 

Zamawiaj ący nie wyra Ŝa zgody na podział przedmiotu zamówienia okre ślonego w 

Pakiecie  nr 9. 

 

Asortyment określony w Pakiecie nr 9 obejmuje wyłącznie szczepionki przeciwko grypie, 

dlatego niezrozumiałym wydaje się pytanie Wykonawcy dotyczące „wyłączenia w osobne 

zadanie pozycji „szczepionki przeciw grypie”. 

  

 

 

 

/- / Lech Błazucki 

Dyrektor 

Miejskiego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Chełmie 

 

 


