
ERRATA 

do raportu nr: OT.4320.9.2019 

Studium efektywności finansowej produktu leczniczego Biktarvy (biktegrawir / emtrycytabina / alafenamid tenofowiru) w ramach programu polityki zdrowotnej 

„Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 2021” – zlecenie nr 110/2019 w BIP Agencji. 

Zmiany wyróżniono szarym tłem i pogrubieniem. 

Rozdział, strona, 
nr wiersza 

(nie licząc nagłówka) 
Jest Powinno być 

Rozdz. 5.2.4., str. 32, 
wiersze 3-17 i Tab. 19 

Przeprowadzona przez analityków Agencji weryfikacja poprawności strukturalnej 
modelu podmiotu odpowiedzialnego oraz danych wejściowych do modelu wykazała, 
że uwzględnione koszty komparatorów nie są już aktualne. Zgodnie z 
informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych 
przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. opublikowano ogłoszenia o udzielaniu 
zamówienia na środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego (nr 2019/S 211-
515710 oraz 2019/S 211-515964), w których zawarte zostały analizowane 
komparatory. W związku z faktem, iż ceny dwóch technologii alternatywnych uległy 
zmianie (spadek cen dla leków Genvoya – 2 233,90 zł oraz Tivicay – 1 470,72 zł) 
postanowiono przeprowadzić obliczenia własne uwzględniające aktualne koszty. 
Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Wyniki analizy ekonomicznej (obliczenia własne) 

Komparatory 
Inkrementalne: 

Biktarvy vs. terapia 
alternatywna 

Cena progowa 

Uśredniony 
komparator 

  2 172,22 zł 

Genvoya   ł 1 969,93 zł 

Triumeq   ł 1 895,94 zł 

Descovy+Tivicay    2 500,02 zł 

          
          
           

        
 Natomiast w przypadku porównań z poszczególnymi 

technologiami alternatywnymi      
        
         

Przeprowadzona przez analityków Agencji weryfikacja poprawności strukturalnej 
modelu podmiotu odpowiedzialnego oraz danych wejściowych do modelu wykazała, 
że uwzględniony koszt jednego z komparatorów nie jest już aktualny. Zgodnie 
z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych 
przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. opublikowano ogłoszenie o udzielaniu 
zamówienia na środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego (nr 2019/S 211-
515964), w którym zawarte zostały analizowane komparatory. W związku z faktem, 
iż cena jednej z technologii alternatywnych uległa zmianie (spadek ceny dla leku 
Tivicay – 1 838,40 zł) postanowiono przeprowadzić obliczenia własne 
uwzględniające aktualne koszty. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 2. Wyniki analizy ekonomicznej (obliczenia własne) 

Komparatory 
Inkrementalne: 

Biktarvy vs. terapia 
alternatywna 

Cena progowa 

Uśredniony 
komparator 

   2 379,95 zł 

Descovy+Tivicay    2 824,25 zł 

          
          
 [dalszy tekst usunięty] 



Rozdział, strona, 
nr wiersza 

(nie licząc nagłówka) 
Jest Powinno być 

Rozdz. 5.3., str. 32, 
wiersze 23-29 

Dodatkowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. ceny dwóch 
technologii alternatywnych uległy zmianie (Genvoya, Tivicay), w związku z 
czym przeprowadzono obliczenia własne, zgodnie z którymi    

        
          

         
          . 

Dodatkowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. cena jednej 
technologii alternatywnej uległa zmianie (Tivicay), w związku z czym 
przeprowadzono obliczenia własne, zgodnie z którymi    

         [dalszy tekst 
usunięty] 

Rozdz. 6.2.2., str. 35, 
wiersze 14-18 i 

Tabela 24, str. 36, 
wiersze 1-3 

Tabela 3. Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy płatnika 
publicznego: obliczenia własne 

Wariant analizy Wydatki inkrementalne 

2020 2021 

Wariant podstawowy   ł    

Wariant z aktualnymi kosztami komparatorów       

Uwzględnienie aktualnych kosztów komparatorów     
          
          

        
  Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż przy 

uwzględnieniu większej liczebności populacji (wariant A z AW podmiotu 
odpowiedzialnego, tj. liczebność populacji zgodna z danymi MZ 
przedstawionymi w ramach raportu dotyczącego PPZ)    

          
          

Tabela 4. Wyniki analizy wpływu na budżet z perspektywy płatnika 
publicznego: obliczenia własne 

Wariant analizy Wydatki inkrementalne 

2020 2021 

Wariant podstawowy   ł   ł 

Wariant z aktualnymi kosztami komparatorów       

Uwzględnienie aktualnych kosztów komparatorów     
          
  [dalszy tekst usunięty] 

Rozdz. 6.3., str. 36, 
wiersze 9-15 

Powyższe oszacowania        
        

          
    Dodatkowo podkreślenia 

wymaga fakt, iż przy uwzględnieniu większej liczebności populacji (zgodnej z 
danymi MZ przedstawionymi w ramach raportu dotyczącego PPZ)  

         
          
   

Powyższe oszacowania        
        

 [dalszy tekst usunięty] 



Rozdział, strona, 
nr wiersza 

(nie licząc nagłówka) 
Jest Powinno być 

Rozdz. 8, str. 41, 
wiersze 22-28 

Dodatkowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. ceny dwóch 
technologii alternatywnych uległy zmianie (Genvoya, Tivicay), w związku z czym 
przeprowadzono obliczenia własne, zgodnie z którymi     

       
          

         
           

Dodatkowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zakładu 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w dniu 31.10.2019 r. cena jednej 
technologii alternatywnej uległa zmianie (Tivicay), w związku z czym 
przeprowadzono obliczenia własne, zgodnie z którymi    

         [dalszy tekst 
usunięty] 

Rozdz. 8, str. 41, 
wiersze 38-44 

Powyższe oszacowania        
        

          
    Dodatkowo podkreślenia 

wymaga fakt, iż przy uwzględnieniu większej liczebności populacji (zgodnej z 
danymi MZ przedstawionymi w ramach raportu dotyczącego PPZ)  

         
          
   

Powyższe oszacowania        
        

 [dalszy tekst usunięty] 

 


