ZASADY POSTĘPOWANIA WS. DODATKOWEJ DOSTAWY
NIEREFUNDOWANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO INFLUVAC TETRA 10-PACK
1. Z uwagi na ograniczenia w produkcji i stale wzrastający popyt na rynku, oraz będącą ich
skutkiem niewystarczającą podaż, Mylan nie może w nadchodzącym sezonie zagwarantować
pełnej dostępności w Polsce nierefundowanych dawek produktu leczniczego Influvac Tetra 10pack: Szczepionka przeciw grypie 0,5 ml zawiesina do wstrzykiwań, 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z
igłą; kod EAN: 05909991347376 („Szczepionka”) dystrybuowanego w Polsce przez Mylan EPD
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000168666, NIP 123-06-79-415, REGON: 012724496 („Mylan”).
2. Przewidywana, niewystarczająca podaż spowoduje, że możliwość uzyskania Szczepionki będzie
zależeć od poziomu zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne kraje i zaoferowanych
warunków jej zakupu.
3. Mylan nie ma gwarancji uzyskania Szczepionki, jak również gwarancji co do dostępnych ilości
oraz terminów dostaw Szczepionki. Te zależeć będą od zaoferowanych warunków zakupu (cen)
i, w późniejszym okresie, dostępnych ilości po zakontraktowaniu obecnego zapotrzebowania.
4. Mając na względzie powyższe, w tym zmierzając do zapewnienia – z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji – wszystkim podmiotom równego dostępu do Szczepionki, Mylan
zdecydował o przeprowadzeniu postępowania, którego celem jest uzyskanie przez Mylan
wiążącej deklaracji określonej ilości nabycia Szczepionki w określonej przez oferenta cenie.
5. Jednocześnie, w celu zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do Szczepionki, przy
jednoczesnej minimalizacji ryzyka zmonopolizowania dostaw, Mylan zakłada przeprowadzenie
10 odrębnych postępowań dotyczących określonych ilościowo puli Szczepionek.
6. Udział w jednym postępowaniu, w tym wygrana w postępowaniu, nie wyklucza możliwości
udziału w kolejnych.
7. Zamówienia będą realizowane w kolejności, w jakiej odbywać się będą kolejne postępowania.
8. Na wypadek, gdyby uczestnik aukcji nie odebrał wygranej puli (w szczególności odmówił
zawarcia umowy bądź nie uiścił ceny w terminie), to organizator zaoferuje ją kolejnemu
oferentowi (jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego warunków).
który zaproponował drugą najwyższą cenę.
ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA:
•

Mylan EPD Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000168666, NIP 123-06-79-415, REGON: 012724496

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
•

Określona przez Mylan ilość („pula”) produktu Influvac Tetra 10-pack (nierefundowany):
Szczepionka przeciw grypie 0,5 ml zawiesina do wstrzykiwań, 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą; kod
EAN: 05909991347376;

•

W ramach postępowania oferent składa wiążącą deklarację nabycia całej puli Szczepionki,
której dotyczy postępowanie, w określonej cenie, o ile pula ta zostanie mu zaoferowana przez
Mylan. Podmiot wygrywający nie jest uprawniony do żądania od Mylan zawarcia umowy
dostawy Szczepionki.

LICZBA POSTĘPOWAŃ:
•

10 postępowań dotyczących szacunkowo 300 tys. dawek łącznie. zgodnie z ustalonym przez
Mylan harmonogramem, stanowiącym załącznik 2;

UCZESTNICY:
Oferta skierowana jest do
•
•

hurtowni farmaceutycznych (w tym RARS), o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001
r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 944); oraz
podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.);

spełniających wskazane poniżej warunki (patrz: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU);

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
•
•
•

•

aktualne dokumenty (wpisy/zezwolenia) uprawniające do nabywania produktów leczniczych
od hurtowni farmaceutycznej
zapewnienie zimnego łańcucha dostaw;
dostęp do systemu FMD/KOWAL i możliwość wycofania niepowtarzalnego identyfikatora FMD
(Mylan nie będzie odpowiedzialny za dokonywanie wycofania niepowtarzalnego
identyfikatora FMD);
podpisanie umowy dostawy Produktów w brzmieniu zaproponowanym przez Mylan

OGŁOSZENIE/INFORMACJA O POSTĘPOWANIU:
Niniejsza informacja o postępowaniu:
•
•
•

została opublikowana na stronie internetowej Mylan;
będzie dostępna poprzez Infolinię Mylan;
zostanie przekazana bezpośrednio przez Mylan hurtowniom stale współpracującym z Mylan
oraz podmiotom leczniczym, które w zeszłym sezonie zwracały się do Mylan z zapytaniem
dotyczącym szczepionek przeciwko grypie.

TERMIN POSTĘPOWANIA:
Postępowania dotyczące poszczególnych puli Szczepionek zostaną przeprowadzone w okresie 2830.04. 2021. Szczegółowy harmonogram działań w ramach postępowania stanowi załącznik 2
TRYB ZGŁASZANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgłoszenie zainteresowania udziałem w postępowaniu poprzez dedykowany do tego e-mail:
dorota.wiercioch@viatris.com, Mobile. (+48) 885 441 074 , w terminie maks. do dnia 20.04.2021 roku.
Dokonując zgłoszenia, przedsiębiorca potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
przedstawia potwierdzające to dokumenty (rodzaj prowadzonej działalności; zapewnienie zimnego
łańcucha dostaw, w tym w ramach współpracy z innym podmiotem; dostęp do systemu FMD/KOWAL

i możliwość wycofania niepowtarzalnego identyfikatora FMD), poprzez formularz zawierający
zobowiązanie do zachowania poufności, którego wzór stanowi załącznik 1.
Mylan informuje przedsiębiorcę o spełnieniu/niespełnieniu warunków udziału w postępowaniu w
terminie zgodnie z harmonogramem którego wzór stanowi załącznik 2
Mylan wyklucza z postępowania przedsiębiorcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Mylan przekazuje przedsiębiorcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu szczegółowe
informacje dotyczące postępowania.
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY:
•

Jedynym kryterium wyboru podmiotu wygrywającego postępowanie jest cena;

KONTAKT:
Mylan wskazuje jako osoby kontaktowe:
W sprawach technicznych, w szczególności związanych z korzystaniem z platformy:
dorota.wiercioch@viatris.com, Mobile. (+48) 885 441 074
W sprawach dotyczących Szczepionki lub postępowania:
marcin.sadowski@viatris.com, mobile: 724 880 050,
W sprawach reprezentacji Spółki:
krzysztof.neumann@viatris.com, mobile: 665 850 686,
Każdy może się również kontaktować z Mylan poprzez:
• Infolinia Viatris / Mylan: nr tel: + 48 22 546 64 00 lub e-mail: recepcja@viatris.com
• Biuro prasowe ds. szczepień przeciw grypie firmy Viatris / Mylan Polska
nr tel. 668 447 131; e-mail: grypa.biuroprasowe@expertpr.pl
• Strona internetowa Mylan: www.mylan.com.pl
Załączniki:
1. Formularz kwalifikacyjny
2. Harmonogram
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