
 

  WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI 

        I TECHNIKI MEDYCZNEJ 

            ul. Wojska Polskiego 57 

               05-430 Celestynów 

 

 

Celestynów, dn. 17.03.2020 r. 

 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

 

Dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu nr WOFiTM/4/2020/PN na „Dostawę 

szczepionek”   

 

Zamawiający, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 9  

Czy z uwagi na dostępność szczepionki przeciw polio – IMOVAX POLIO – 1 dawka (0,5 ml) 

zawiera: 

Wirus poliomyelitis (inaktywowany) 

Typ 1 (szczep. Mahoney)# 40 jednostek antygenu D* 

Typ 2 (szczep. MEF-1) # 8 jednostek antygenu D* 

Typ 3 (szczep. Saukett) # 32 jednostki antygenu D* 

Z datą ważności jedynie 2020/08/31 oraz faktem braku dostaw w 2020 roku na rynek polski tej 

szczepionki z dłuższą datą ważności, Zamawiający wyraził zgodę na możliwość zaoferowania 

zamiennego szczepionki DULTAVAX – 1 dawka 0,5 ml zawiera: 

Toksoid błoniczy ……………………………………………………… nie mniej niż 2 j.m. 

Toksoid tężcowy ……………………………………………………… nie mniej niż 20 j.m. 

Wirus poliomyelitis (inaktywowany) 

Typ 1 (szczep. Mahoney)* …………………………………....40 jednostek antygenu D1 

Typ 2 (szczep. MEF-1)* ………………………………………...8 jednostek antygenu D1 

Typ 3 (szczep. Saukett)* ……………………………………….32 jednostki antygenu D1 

z datą ważności minimum 17 miesięcy w dniu otwarcia ofert, dla ilości gwarantowanej oraz                        

z datą ważności minimum 12 miesięcy dla ilości opcjonalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4 

Czy zamawiający w zad. 4 wyraża zgodę aby czas realizacji ilości gwarantowanych wynoszący 

45 dni liczony był od 01.06.2020 r. w przypadku gdy podpisanie umowy nastąpi przed tym 

terminem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 



Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 7 

Czy zamawiający w zad. 7 wyraża zgodę aby czas realizacji ilości gwarantowanych wynoszący 

45 dni liczony był od 01.07.2020 r. w przypadku gdy podpisanie umowy nastąpi przed 

terminem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 10 

Czy zamawiający w zad. 10 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z datą ważności min. 16 

miesięcy w dniu otwarcia ofert (ilości gwarantowane) i min. 16 miesięcy w dniu założenia 

zamówienia (ilości opcjonalne)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 5 dotyczy Rozdziału VIII SIWZ odnośnie klauzuli znakowania kodem 

kreskowym 

Dostarczony produkt ma być oznaczony kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1:  

1) Wyrób handlowy detaliczny, jednostkowy: można przestawić w jednym z wymienionych 

kodów kreskowym: GTIN-8 (EAN-8), GTIN-13 (EAN-13), ITF-14, GS1-128 (szczególnie dla 

sprzętów gabarytowych), UPC-E, UPC-A.  

2) Jednostka logistyczna: jeżeli występuje należy przedstawić w kodzie kreskowym GS1-128 

z GTIN-14 wraz z numerem SSCC.  

GLN WOFiTM 5906874944001 (IZ 410 – odbiorca).”  

Czy w przypadku spełnienia przez Wykonawcę wymogu dotyczącego opakowania 

jednostkowego – oznaczenia kodem kreskowym zgodnie z systemem GS1, Zamawiający 

wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oznakowania jednostki logistycznej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 4 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczepionki w postaci kapsułki dojelitowej, twardej? 

Każda kapsułka zawiera nie mniej niż 2x109 żywych komórek Salmonella enterica serowar 

Typhi Yy21a. Opakowanie zawiera 3 dawki przeznaczone do immunizacji 1 pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 4 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań 

handlowych (3 dawki przeznaczone do immunizacji 1 pacjenta)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dla tej pozycji możliwości zaoferowania 

szczepionki, która wymaga podania 3 dawek do immunizacji 1 pacjenta. 

 

 

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 4 

Prawo Zamówień Publicznych wskazuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać                      

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca informuję, iż na rynku 

dostępna jest jedna szczepionka o dacie ważności przekraczającej 19 miesięcy, zatem 



Wykonawca prosi o możliwość zaoferowania szczepionki o dacie ważności 31.07.2021                         

w przypadku ilości gwarantowanej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 4 

Określona szczepionka posiada nominalny okres ważności 18 miesięcy. Szczepionka 

dostępna do sprzedaży po procesie dopuszczenia serii do obrotu oraz transportu może 

posiadać maksymalny okres 16 miesięcy ważności. Biorąc pod uwagę kampanijność produkcji 

szczepionek w opakowaniach w języku polskim (raz na 6 miesięcy) Wykonawca nie jest                          

w stanie zagwarantować ciągłości dostaw szczepionki z okresem ważności co najmniej                           

18 miesięcy. Szczególnie biorąc pod uwagę konieczność dostarczenia szczepionki 45 dni od 

zamówienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

produktu o min. 12 miesięcznej dacie ważności w dniu złożenia zamówienia opcjonalnego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, natomiast dopuszcza 

zaoferowanie produktu o min. 15 miesięcznej dacie ważności w dniu złożenia 

zamówienia opcjonalnego 

 

 

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o dacie ważności 31.12.2021                     

w przypadku ilości gwarantowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 12 

Zamawiający wymaga dostarczenia ilości opcjonalnej 45 dni od złożenia zamówienia, jednak 

nie później niż do 30.11.2020, zatem Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć z jaką datą 

ważności będzie posiadał wymagany produkt leczniczy. Ograniczenie terminu ważności do                

12 miesięcy umożliwi Wykonawcy zarezerwowanie produktu do realizacji zamówienia 

opcjonalnego.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego z min. 12 miesięczną 

datą ważności w dniu założenia zamówienia opcjonalnego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 4 

Prawo Zamówień Publicznych wskazuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać                     

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca informuję, iż na rynku 

dostępna jest tylko jedna szczepionka przeciw durowi brzusznemu dla dorosłych o nominalnej 

dacie ważności przekraczającej 19 miesięcy. Zatem Zamawiający wskazuje na konkretny 

produkt podając minimalny pozostały okres ważności 19 miesięcy.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nominalnej dacie ważności                       

18 miesięcy? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o nominalnej dacie 

ważności 18 miesięcy z tym, że wymaga, aby termin ważności dla tej szczepionki w dniu 

otwarcia ofert oraz w dniu złożenia zamówienia opcjonalnego wynosił minimum                        

15 miesięcy. 



Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepionki o dacie ważności 31.07.2021                   

w przypadku ilości gwarantowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 3 

 Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 3, zwracamy się z prośbą                                      

o dopuszczenie szczepionki przeciw durowi brzusznemu i tężcowi z terminem ważności:  

- dostawa gwarantowana:  

84 opakowania z terminem ważności 09.2020 (realizacja bezzwłocznie po podpisaniu umowy)  

- dostawa opcjonalna:  

Szczepionka z termin ważności 09.2020 - ewentualna realizacja do 31.08.2020  

Szczepionka z termin ważności 12.2021 - ewentualna realizacja 01.09.2020 – 31.03.2021  

Szczepionka z termin ważności 07.2022 - ewentualna realizacja 01.04.2021 – 30.11.2021 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 3 

 Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 3, zwracamy się z prośbą                                  

o dopuszczenie szczepionki przeciw durowi brzusznemu i tężcowi z terminem ważności:  

- dostawa gwarantowana:  

34 opakowania z terminem ważności 09.2020 (realizacja bezzwłocznie po podpisaniu umowy)  

50 opakowań z terminem ważności 08.2021 (realizacja bezzwłocznie po podpisaniu umowy)  

- dostawa opcjonalna:  

Szczepionka z termin ważności 09.2020 - ewentualna realizacja do 31.08.2020  

Szczepionka z termin ważności 12.2021 - ewentualna realizacja 01.09.2020 – 31.03.2021  

Szczepionka z termin ważności 07.2022 - ewentualna realizacja 01.04.2021 – 30.11.2021 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 3 

 Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 3, zwracamy się z prośbą                                   

o dopuszczenie szczepionki przeciw durowi brzusznemu i tężcowi z terminem ważności:  

- dostawa gwarantowana:  

50 opakowań z terminem ważności 08.2021 (realizacja bezzwłocznie po podpisaniu umowy)  

34 opakowania z terminem ważności 12.2021 z terminem realizacji 01.09.2020 – 15.09.2020  

- dostawa opcjonalna:  

Szczepionka z termin ważności 09.2020 - ewentualna realizacja do 31.08.2020  

Szczepionka z termin ważności 12.2021 - ewentualna realizacja 01.09.2020 – 31.03.2021  

Szczepionka z termin ważności 07.2022 - ewentualna realizacja 01.04.2021 – 30.11.2021 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 3 

Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 3, zwracamy się z prośbą                                   

o dopuszczenie szczepionki przeciw durowi brzusznemu i tężcowi z terminem ważności:  

- dostawa gwarantowana:  



84 opakowania z terminem ważności 12.2021 z terminem realizacji 01.09.2020 – 15.09.2020  

- dostawa opcjonalna:  

Szczepionka z termin ważności 09.2020 - ewentualna realizacja do 31.08.2020  

Szczepionka z termin ważności 12.2021 - ewentualna realizacja 01.09.2020 – 31.03.2021  

Szczepionka z termin ważności 07.2022 - ewentualna realizacja 01.04.2021 – 30.11.2021 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 3, 4, 8 

Jako producent asortymentu wymienionego w pakietach nr 3, 4, 8 zwracamy się z prośbą                          

o zrezygnowanie z wymogu zgodności z decyzją nr 3/MON oraz wymogu oznakowania 

jednostki logistycznej kodem kreskowym:  

GS1-128 z GTIN-14 wraz z numerem SSCC  

GLN WOFiTM 5906874944001 (IZ 410 –odbiorca).  

Oferowane opakowanie jednostkowe będą oznaczone kodem kreskowym zgodnie                                        

z systemem GS1. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 4 

 Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 4, zwracamy się z prośbą                                  

o dopuszczenie szczepionki przeciw durowi brzusznemu z terminem ważności dla dostawy 

gwarantowanej i opcjonalnej:  

- dla dostaw realizowanych w 2020 roku: 08.2021  

- dla dostaw realizowanych w 2021 roku:  

08.2021 dla dostaw realizowanych 01.01.2021 – 31.03.2021  

07.2022 dla dostaw realizowanych 01.04.2021 – 30.11.2021 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 8 

 Jako producent asortymentu wymienionego w pakiecie nr 8, zwracamy się z prośbą                               

o dopuszczenie szczepionki anatoksyna błonicza z terminem ważności dla dostawy 

gwarantowanej i opcjonalnej:  

- dla dostaw realizowanych w 2020 roku: 10.2021  

- dla dostaw realizowanych w 2021 roku: 09.2023  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 

 

 

 

                    KOMENDANT 

 

 

                  /-/  cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ 

 
 

  


