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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393146 - 2014 data 01.12.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. 

śląskie, tel. 33 815-32-83, fax. 33 815-32-83. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek 

dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia 

obejmuje 14 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, 

złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), 

poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ 

szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ 

szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 

serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, 

skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm 

zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ 

szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego 

wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ 

szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; 

i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ 

szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ 

szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi 

(T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 

(HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) 

skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi 

(bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis 

(inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII; n/ szczepionka 

przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) - część XIV. 3. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od I do XIV określa Załącznik 1 do SIWZ. W 

Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na 

części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w 

maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów 

Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze 

stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie 

określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w 



okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ 

równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór 

umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od 

daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie 

typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot 

zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom 

prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. 

U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte 

dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. 

Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących 

oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321). 

Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, 

oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez 

Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy 

szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką 

ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci... 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 

szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot 

zamówienia obejmuje 13 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 

(bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę 

włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - 

część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ 

szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 

serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, 

skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm 

zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ 

szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego 



wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ 

szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; 

i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ 

szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ 

szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi 

(T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) 

(HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) 

skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi 

(bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis 

(inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII. 3. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od 1 do 13 określa Załącznik 1 do SIWZ. W 

Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na 

części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w 

maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów 

Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze 

stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie 

określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w 

okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ 

równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór 

umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od 

daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie 

typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot 

zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom 

prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. 

U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte 

dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. 

Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących 

oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321). 



Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, 

oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez 

Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 

Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy 

szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką 

ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 

 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

13.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Jasienicy 43-385 Jasienica 845.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.14. 

 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki 

przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B). 1) Krótki opis ze wskazaniem 

wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko 

zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) dla Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33.65.16.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 4) Kryteria oceny 

ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin 

dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5. 

 W ogłoszeniu powinno być: Usunięto część nr 14 przedmiotu zamówienia.. 


