Wrocław, 2015-06-01

Wykonawcy
Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/P/D -4/2015 na zamówienie pn.:
Dostawa szczepionki p. pneumokokom w ramach prowadzenia przez WCZ SPZOZ programu
„Poprawa jakości opieki nad matką i dzieckiem”
Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
od Wykonawcy. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część ISIWZ) przekazuję
odpowiedzi na poniższe zapytanie oraz na podstawie art. 38 ust. 4 tejże ustawy dokonuję zmian w
treści SIWZ :

1. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić dane źródłowe KOROUN aktualne niezbędne do oceny
powyższego kryterium (Kryterium nr 2 -największe pokrycie szczepionkowe )
Wyjaśnienie: do oceny powyższego kryterium zamierzacie Państwo użyć dane z raportu KOROUN,
który przedstawia pokrycie szczepionkowe „Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce
w latach 2008-2012 – Raport został opublikowany dnia 16.11.2013.
Dnia 31.03.2014 został opublikowany raport KOROUN, który przedstawia najnowsze dane dotyczące
pokrycia szczepionkowego „Inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce obejmującej lata
w latach 2009-2013.
W związku z tym, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje wybór szczepionki na
podstawie aktualnych danych epidemiologicznych w danym kraju prosimy o zastosowanie do oceny
Kryterium nr 2 jakość: największe pokrycie szczepionkowe aktualnych danych w dostępnych w
domenie publicznej http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP1203.pdf
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w pkt. 4.2.1 IDW w opisie Kryterium największe
pokrycie szczepionkowe*
Pkt. 4.2.1 otrzymuje brzemiennie o treści:
„Kryterium największe pokrycie szczepionkowe* – 15 PKT (pozostałe
proporcjonalnie wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Pn
Wartość punktowa pokrycia = Wp
P max
Wp – waga pokrycia - 15 PKT
Pn – zaoferowane pokrycie
Pmax – największe oferowane pokrycie
*pokrycie szczepionkowe u dzieci < 5 roku życia w populacji polskiej w roku 2013
oceniane na podstawie danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki
Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego (KOROUN) Narodowy Instytut Leków
opublikowanych i zamieszczonych na stronie aktualnych danych w dostępnych w domenie
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publicznej http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP1203.pdf– „Inwazyjna choroba
pneumokokowa w Polsce w latach 2009-2013 – data publikacji dnia 31.03.2014

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 08.06.2015 godz. 10.00

Proszę o uwzględnienie powyższych informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej.

Zamawiający
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