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Pytania Wykonawcy nr 1   

      

1. Dotyczy : składania ofert 

 

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 pozycję nr 1 i utworzy nowe zadanie oraz zezwoli 

na złożenie oferty tylko dla tej części. 

 

Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczepionkę przeciw grypie 

inaktywowaną (antygen powierzchniowy) o tym samym składzie antygenowym zalecanym 

przez WHO. 

 

Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane rozwi ązanie.  

 

 

2. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 9 – sezon dostaw 

 

Prosimy o sprostowanie zapisu dotyczącego sezonu dostaw w pakiecie nr 9 – załącznik nr 1 

do SIWZ jest „...sezon 2010/2011” 

 

Tak, jest to oczywi ście bł ędny zapis, prawidłowy zapis to zgodnie z warunkami 

podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówien ia „…sezon 2012/2013” 

Zamawiaj ący zamie ścił do pobrania na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 1 

– pakiet nr 9  

 

3. Dotyczy: Terminu wykonania zamówienia 

 

Zamawiający w treści SIWZ – Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia wskazał: 

„Wykonanie zamówienia następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy...” 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, w odniesieniu do szczepionki p/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 

2012/2013 przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych                     



i Produktów Biobójczych. 

 

Zamówienie w zakresie asortymentu obj ętego pakietem nr 9 b ędzie realizowane w 

sezonie szczepie ń przeciw grypie na rok 2012/2013 tj. od miesi ąca września 2012. 

Zamawiaj ący wprowadzi do umowy z Wykonawc ą, który zostanie wskazany do 

zawarcia umowy w zakresie pakietu nr 9 opisane powy żej uszczegółowienie dot. 

terminu dostaw. 

 

Pytania Wykonawcy Nr 2 

 

Korzystając z uprawnień jakie daje nam jako Wykonawcy przepis art. 38 ust 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. nr 19z 2004 r z późn. 

zmianami) zwracamy się do Zamawiającego z nw. Pytaniem. 

 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycji nr 1 szczepionki 

przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia oraz poz. 

2 szczepionki od 12 roku życia. 

 

Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane rozwi ązanie.  

 

Ponadto należy stwierdzić, że podany przez Państwa przepis jako podstawa pytania pozwala 

na wyjaśnienie jedynie wątpliwości związanych z siwz. Nie można więc na jego podstawie 

domagać się wprowadzenia zmian do Siwz, polemizować z treścią jej zapisów, czy też 

zadawania Zamawiającemu pytania związanego wprawdzie z postępowaniem , ale nie 

będące przedmiotem siwz” 

 

Wobec tego , że pytania Wykonawcy nie mają na celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczącej 

treści siwz, lecz wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia , na co art. 38 ust. nie 

zezwala Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz i nie zezwala na zmiany. (Jerzy Piróg Prawo 

Zamówień Publicznych. Komentarz .Wydanie 10 str.192 pkt 4. wyd. BECK) 

 

Z poważaniem 
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