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Polska-Poznań: Szczepionki
2018/S 192-433546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23
Poznań
61-705
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Piana
Tel.: +48 618544890
E-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wsse-poznan.pl/
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wsse-poznan.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa szczepionek na rok 2019

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

33651600
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku szczepionek dla
punktu szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z
podziałem na 25 części (w przewidywalnych ilościach określonych w załącznikach 1 i
2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych szczepionek na
koszt wykonawcy oraz odbiór opakowań kaucjonowanych i niekaucjonowanych po
zużytych odczynnikach na koszt wykonawcy lub pokrycie usług kurierskich,
związanych ze zwrotem opakowań do siedziby wykonawcy.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego
zapotrzebowania.
Przewidywane ilości szczepionek, o których mowa w załączniku są orientacyjne i nie
rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych
ilościach.
II.1.5)
II.1.6)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu A
Część nr: 1
33651600

Kod NUTS: PL415

Część nr 1. Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu A
— „zabita” – inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu szczep Neudörfl
— przeznaczona dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykle szczepień:
• standardowy: 0, 1-3 miesięcy, 5-12 miesięcy
Dawki przypominające: u osób poniżej 60 roku życia – pierwsza po 3 latach od cyklu
podstawowego, dalsze po 3-5 latach. U osób od 60 roku życia, co 3 lata.
• standardowy przyspieszony: 0,2 tygodnie, 5-12 miesięcy
Dawki przypominające: u osób poniżej 60 roku życia – pierwsza po 3 latach od cyklu
podstawowego, dalsze po 3-5 latach. U osób od 60 roku życia, co 3 lata.
• brak cyklu skróconego
— skład: inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu szczep Neudörfl
(uprzednio namnożony w fibroblastach kurzych), albumina ludzka, wodorotlenek
glinu – adsorbent, substancje pomocnicze,
— ampułko-strzykawka z igłą,
— 250 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1

2/24

6.10.2018

Dostawy - 433546-2018 - TED Tenders Electronic Daily

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu B
Część nr: 2
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu B
— „zabita” – inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu
— przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży poniżej 16 roku życia
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,25 ml
— cykle szczepień:
• standardowy: 0, 1-3 miesięcy, 5-12 miesięcy
Dawki przypominające – pierwsza po 3 latach od cyklu podstawowego, dalsze po 3-5
latach.
• standardowy przyspieszony: 0, 2 tygodnie, 5-12 miesięcy
Dawki przypominające – pierwsza po 3 latach od cyklu podstawowego, dalsze po 3-5
latach.
• brak cyklu skróconego
— skład: inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu szczep Neudörfl
(uprzednio namnożony na komórkach zarodków kurzych), albumina ludzka,
wodorotlenek glinu – adsorbent, substancje pomocnicze,
— ampułko-strzykawka z igłą (zawiesina do wstrzykiwań),
— 60 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, poliomyelitis i krztuścowi
Część nr: 3
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, poliomyelitis i krztuścowi
— „zabita”
— przeznaczona dla dzieci od 4 lat, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepień: pojedyncze dawki przypominające co 10 lat
— skład:
— toksoid błoniczy – nie mniej niż 2 j.m,
— toksoid tężcowy – nie mniej niż 20 j.m,
— antygeny bakterii krztuścowej (= szczepionka bezkomórkowa): toksoid
krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna,
— poliowirus inaktywowany – typ 1, 2, 3, wodorotlenek i fosforan glinu – adiuwanty,
neomycyna, polimyksyna, substancje pomocnicze,
— ampułko-strzykawka z igłą (lub bez igły),
— 200 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.14)
II.2)

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, i krztuścowi
Część nr: 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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33651600
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Kod NUTS: PL415

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, i krztuścowi
— „zabita” – zawiera toksoidy – błoniczy i tężcowy, antygeny bakterii krztuścowej
— przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepień: pojedyncze dawki wyłącznie przypominające co 10 lat
— skład:
• toksoid błoniczy – nie mniej niż 2 j.m.
• toksoid tężcowy – nie mniej niż 20 j.m.
• antygeny bakterii krztuścowej (= szczepionka bezkomórkowa) - toksoid
krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa, pertaktyna, wodorotlenek i fosforan glinu –
adsorbenty, substancje pomocnicze,
— ampułko-strzykawka z igłą (lub bez igły),
— 80 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – dla młodzieży i
dorosłych
Część nr: 5
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – dla młodzieży i
dorosłych
— „zabita” – zawierająca białkowy antygen powierzchniowy wirusa HBV, uzyskany
drogą tzw. inżynierii genetycznej z kk. drożdży - HBs Ag

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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— przeznaczona dla młodzieży powyżej 15 roku życia i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo (wyjątkowo podskórnie)
— pojemność 1 ml
— cykl szczepień:
• standardowy: 0-1-6 miesięcy
• standardowy przyspieszony 0-7-21 dni – 12 miesięcy
— skład: rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa HBV – HbsAg – 20 mcg,
wodorotlenek glinu – adsorbent,
— bez substancji pochodzenia ludzkiego,
— nie zawiera tiomersalu,
— postać: ampułko-strzykawka
— postać: dopuszczalne opakowanie zbiorcze 100 szt. – fiolka
— 400 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej
Część nr: 6
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej
— „żywa” – zawierająca atenuowane wirusy Varicella zoster
— przeznaczona dla dzieci od 9 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – podskórnie
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepień: 0,6 tygodni (2 dawki w odstępie 6 tygodni)
— skład: żywe atenuowane wirusy Varicella zoster (uprzednio namnożone na
komórkach diploidalnych ludzkich), albumina ludzka, neomycyna, substancje
pomocnicze
— postać: fiolka z liofilizatem + 1 ampułkostrzykawka z igłą i rozpuszczalnikiem,
— 45 szt.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej
Część nr: 7
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej
— „żywa” – zawierająca atenuowane wirusy Varicella zoster
— przeznaczona dla dzieci od 9 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – podskórnie
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepień: 0,6 tygodni (2 dawki w odstępie 6 tygodni)
— skład: żywe atenuowane wirusy Varicella zoster (uprzednio namnożone na
komórkach diploidalnych ludzkich), albumina ludzka, neomycyna, substancje
pomocnicze
— postać: fiolka z liofilizatem + 1 ampułkostrzykawka z igłą i rozpuszczalnikiem,
— 45 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1

7/24

6.10.2018

Dostawy - 433546-2018 - TED Tenders Electronic Daily

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) (A)
Część nr: 8
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) (A)
— „zabita” – rekombinowana adsorbowana – zawiera białka wirusa HPV typu
6,11,16,18
— przeznaczona dla dzieci od 9 lat, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: 0-2 miesięcy – 6 miesięcy,
— skład:
• białka typów 6,11,16,18 wirusa HPV w postaci wirusopodobnych cząsteczek
wytwarzanych w komórkach drożdży technologią rekombinacji DNA,
• siarczan wodorofosforanu glinu – adiuwant
• substancje pomocnicze
— postać: ampułko-strzykawka z 2 igłami
— 30 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko żółtej gorączce
Część nr: 9
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko żółtej gorączce
— „żywa” – zawierająca atenuowany wirus żółtej gorączki
— przeznaczona dla dzieci od 9 miesiąca życia (wyjątkowo od 6 mies. życia),
młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – podskórnie lub domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: szczepienie podstawowe – 1 dawkowe, dawki przypominające co
10 lat
— skład:
• żywy, atenuowany wirus żółtej gorączki – szczep 17 D-204 (uprzednio namnożony
w zarodkach kurzych),
• substancje pomocnicze
— postać: fiolka z liofilizatem + ampułkostrzykawka z igłą – z rozpuszczalnikiem
— 700 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce
Część nr: 10
33651600

Kod NUTS: PL415

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce
— „żywa” – zawierająca atenuowane wirusy odry, świnki i różyczki,
— przeznaczona dla dzieci od 13 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – podskórnie lub domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia:
• wg kalendarza szczepień obowiązkowych - szczepienie podstawowe – 13-14
miesiąc życia, dawka przypominająca – 10 rok życia
• osoby nie szczepione wg kalendarza szczepień obowiązkowych: szczepienie
podstawowe – 2 dawki (0-4 tygodnie), dawki przypominające co 10 lat
• dorośli – po szczepieniach wg kalendarza szczepień obowiązkowych – dawki
przypominające co 10 lat.
— skład:
• żywe, atenuowane wirusy: odry (szczep Enders-Edmonston), świnki (szczep Jeryl
Lynn) – uprzednio namnożone w hodowli zarodka kurzego, oraz różyczki (szczep
Wistar RA 27/3) uprzednio namnożony w hodowli ludzkich diploidalnych fibroblastów
płucnych
• neomycyna
• substancje pomocnicze
— postać: fiolka z liofilizatem + fiolka z rozpuszczalnikiem
— 80 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dorosłych
Część nr: 11
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dorosłych
— „zabita” – zawierająca inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A
— przeznaczona dla dorosłych od 19 roku życia włącznie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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— sposób podawania – domięśniowo (wyjątkowo podskórnie)
— pojemność 1,0 ml
— cykl szczepienia: 0, 6-12 miesięcy (2-ga dawka może być podana nawet do 5 lat
od 1-szej dawki)
— skład:
• inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A – HAV – 1440j. Elisa – szczep HM 175
(uprzednio namnożony w hodowli ludzkich komórek diploidalnych)
• wodorotlenek glinu – adsorbent
• neomycyna
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka + igła
— 900 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci i młodzieży
Część nr: 12
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci i młodzieży
— „zabita” – zawierająca inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A
— przeznaczona dla dzieci od ukończonego 1 roku życia, młodzieży do 18 roku życia
włącznie
— sposób podawania – domięśniowo (wyjątkowo podskórnie)
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: 0, 6-12 miesięcy (2-ga dawka może być podana nawet do 5 lat
od 1-szej dawki)
— skład:
• inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A – HAV – 720j. Elisa – szczep HM 175
(uprzednio namnożony w hodowli ludzkich komórek diploidalnych)
• wodorotlenek glinu – adsorbent
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• neomycyna
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka + igła
— 100 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka skojarzona przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A + B dla
młodzieży i dorosłych
Część nr: 13
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka skojarzona przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A + B dla
młodzieży i dorosłych
— „zabita” – zawierająca inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A oraz antygen
powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
— przeznaczona dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo (wyjątkowo podskórnie)
— pojemność 1,0 ml
— cykl szczepienia: standardowy: 0-1-6 miesięcy
Standardowy przyspieszony: 0-7-21 dni-12 miesięcy od 1-szej dawki
— skład:
• inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A – HAV – 720j. Elisa – szczep HM 175
(uprzednio namnożony w hodowli ludzkich komórek diploidalnych)
• rekombinowany – uzyskany drogą tzw. inżynierii genetycznej białkowy antygen
powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B – HBs Ag – 20 mcg
• wodorotlenek glinu, fosforan glinu – adsorbenty
• neomycyna
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka + igła
— 600 szt.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko tężcowi i błonicy
Część nr: 14
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko tężcowi i błonicy
— „zabita” – zawierająca toksoidy – tężcowy i błoniczy (unieczynnione toksyny)
— przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo (głęboko)
— pojemność 0,5 ml
Stosowana do uodpornienia w cyklu podstawowym jak i przypominającym
— skład:
• toksoid tężcowy – maksymalnie 40 j.m.
• toksoid błoniczy – maksymalnie 5 j.m.
• wodorotlenek glinu - adiuwant
• tiomersal – maksymalnie ilości śladowe
• substancje pomocnicze
— postać: ampułka lub ampułko-strzykawka
— 800 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433546-2018:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko błonicy
Część nr: 15
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko błonicy
— „zabita” – zawierająca toksoidy błoniczy (unieczynniona toksyna)
— przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 7 roku życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – podskórnie (głęboko)
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: podstawowe: 0, 1, 6-12 miesięcy, dawki przypominające – co 10
lat
— skład:
• toksoid błoniczy – 5 j.m.
• wodorotlenek glinu - adiuwant
• tiomersal
• substancje pomocnicze
— postać: ampułka
— 10 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko poliomyelitis
Część nr: 16
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko poliomyelitis
— „zabita” – zawierająca inaktywowane wirusy polio typu 1,2,3
— przeznaczona dla dzieci od 3 miesiąca życia (= po ukończeniu 2 miesiąca życia)
młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo, (ewentualnie podskórnie)
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: zgodnie z obowiązkowym programem szczepień opracowanym
na dany rok w Polsce
Osoby dorosłe uprzednio nie szczepione: cykl: 0, 1 (2), 8-12 miesięcy, dawki
przypominające – co 10 lat
— skład:
• inaktywowane wirusy poliomyelitis: typ 1 – szczep Mohoney, typ 2 szczep MEF – 1,
typ 3 – szczep Saukett – uprzednio namnożone w komórkach VERO
• neomycyna, streptomycyna, polimyksyna B
• formaldehyd
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka z igłą
— 150 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)
II.2)
II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:
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Szczepionka skojarzona przeciwko poliomyelitis, tężcowi i błonicy
Część nr: 17
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka skojarzona przeciwko poliomyelitis, tężcowi i błonicy
— „zabita”
— przeznaczona dla osób dorosłych (wyjątkowo również dla dzieci po ukończeniu 6
roku życia (= w 7 roku życia) i starszych
— sposób podawania – domięśniowo,
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: pojedyncze dawki wyłącznie przypominające co 10 lat
— skład:
• inaktywowane wirusy poliomyelitis: typ 1 – szczep Mahoney, typ 2 (szczep MEF – 1,
typ 3 – szczep Saukett)
• toksoid tężcowy – 20 j.m.
• toksoid błoniczy – 2 j.m.
• wodorotlenek glinu - adsorbent
• neomycyna, streptomycyna, polimyksyna B (śladowe ilości)
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka z 2 igłami
— 150 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu
Część nr: 18
33651600

Kod NUTS: PL415
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II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Szczepionka przeciwko durowi brzusznemu
— „zabita”, zawiera inaktywowaną bakterię S.typhi oraz polisacharyd otoczkowy w/w
bakterii
— przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo lub podskórnie
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: 1-dawkowy; odporność utrzymuje się 3 lata
— skład:
• inaktywowana bakteria Salmonella typhi (szczep Ty 2)
• polisacharyd otoczkowy - Vi
• substancje pomocnicze
— postać: ampułkostrzykawka + igła
— 1 700 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko cholerze
Część nr: 19
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko cholerze
— „zabita”, zawiera inaktywowane szczepy przecinkowca cholery, podjednostkę
rekombinatu toksyny B tej bakterii
— przeznaczona dla dzieci powyżej 2 lat, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – doustnie – 150 ml –dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli,
— 75 ml – dzieci od 2-6 lat
— cykl szczepienia:
Dzieci od 2-6 lat: 3 dawki w odstępie 1-6 tygodni, dawki przypominające 1-sza po 6
miesiącach, następne co 2 lata
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Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli: szczepienie podstawowe - 2 dawki w
odstępie 1-6 tygodni, dawki przypominające co 2 lata
— skład:
• inaktywowane temperaturą i formaliną szczepy: INABA (biotyp klasyczny i EL TOR)
oraz OGAWA (biotyp klasyczny) przecinkowca cholery VIBRIO CHOLERAE 01
• podjednostka rekombinatu toksyny B w/w bakterii
• wodorowęglan sodu
• substancje pomocnicze
— postać: fiolka z zawiesiną szczepionki + saszetka granulatu wodorowęglanu sodu
— 250 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko grypie
Część nr: 20
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko grypie
— „zabita”, zawiera inaktywowany, rozszczepiony wiron grypy
— przeznaczona dla dzieci od 6 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo lub głęboko podskórnie
— pojemność:
0,5 ml od 6 miesiąca życia, młodzież i dorośli
— cykl szczepienia: co roku 1 dawka, najlepiej wczesną jesienią,
— postać: ampułkostrzykawka z igłą
— 90 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokami grupy A + C + W135 + Y (A)
Część nr: 21
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokami grupy A + C + W135 + Y (A)
— „zabita”
— przeznaczona dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność: 0,5 ml
— cykl szczepienia: 1 dawka
— skład:
• polisacharydy Neisseria meningitidis grupy A, C, W135, Y skoniugowane z
nośnikiem białkowym (toksoid tężcowy),
• substancje pomocnicze
— postać: fiolka z liofilizatem + ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem + 2 igły
— 120 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.14)
II.2)

II.2.7)

Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu
Część nr: 22
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu
— inaktywowana, adsorbowana
— przeznaczona dla niemowląt w wieku od 2 miesięcy, dzieci, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— cykl szczepienia:
Pierwsza dawka podana w dniu 0.
Druga dawka: 28 dni po dawce pierwszej.
— pojemność 0,5 ml
— 220 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokami grupy B
Część nr: 23
33651600
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Kod NUTS: PL415
II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Szczepionka przeciwko zakażeniom meningokokami grupy B
— „zabita”
— przeznaczona dla dzieci, roku życia, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność: 0,5 ml
— skład:
• Rekombinowane białka fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B,
• Rekombinowane białka NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B,
• Rekombinowane białka fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B,
• Pęcherzyki błony wewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria
meningitidis grupy B
— postać: zawiesina do wstrzykiwań
— 20 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) (B)
Część nr: 24
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) (B)
— „zabita” – rekombinowana adsorbowana – zawiera białka wirusa HPV typu
6,11,16,18, 31, 33, 45, 52, 58
— przeznaczona dla dzieci od 9 lat, młodzieży i dorosłych
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: 0-2 miesięcy – 6 miesięcy,
— skład:
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• białka typów 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 wirusa HPV w postaci
wirusopodobnych cząsteczek wytwarzanych w komórkach drożdży technologią
rekombinacji DNA,
• amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu – adiuwant
• substancje pomocnicze
— postać: zawiesina w fiolce a 0,5 ml
— 50 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2.7)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.1)

Informacje dodatkowe
Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.14)
II.2)

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
Część nr: 25
33651600

Kod NUTS: PL415

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
— „zabita” – zawierająca inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A
— przeznaczona dla osób od 16 roku życia
— sposób podawania – domięśniowo
— pojemność 0,5 ml
— cykl szczepienia: 0, 6-12 miesięcy (2-ga dawka może być podana nawet do 3 lat
od 1-szej dawki)
— skład:
• inaktywowany wirus zapalenia wątroby typu A – HAV szczep GBM (160 jednostek
antygenowych) namnożony w hodowli ludzkich komórek diploidalnych
• wodorotlenek glinu – adsorbent
• substancje pomocnicze
— postać: ampułko-strzykawka
— 300 szt.
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
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II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Procedura powtarzana rokrocznie w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania
obowiązków Zamawiającego

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
II.2.14)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.3)

Polski

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Libelta 36, II p., pok.
211, 61-707 Poznań, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik/listopad 2019

VI.2)
VI.3)
VI.4)
VI.4.1)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4.2)

VI.5)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy
Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
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