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Otrzymują Wykonawcy 

którzy pobrali SIWZ 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

             Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 15 i 16 grudnia 2010 r. 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: 

 

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w  6 częściach. 

 
Pytanie: 

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1.9 – szczepionka przeciw rotawirusom, szczepionkę w 

postaci zawiesiny doustnej, w aplikatorze doustnym o pojemności 1,5 ml ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zamiennie szczepionkę w postaci doustnej zawiesiny w aplikatorze 

doustnym. Załącznik nr 6 do SIWZ zostanie zmieniony w tym zakresie.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu pozwalającego na zmianę ceny brutto w 

przypadku ogłoszenia zmiany stawki VAT „W trakcie obowiązywania umowy strony, dopuszczają zmiany 

cen w przypadku zmiany stawki VAT. Przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian” ?  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu w projekcie umowy umożliwiającego zmianę 

stawki podatku VAT, mającego wpływ na cenę brutto towarów objętych umową z chwilą wejścia w życie 

aktu prawnego wprowadzającego taką zmianę? 

Odpowiedź: 
Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 

1050, z późn. zm.), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na 

podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, cena stanowi wartość wyrażoną 

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 

podatkiem akcyzowym. W świetle przywołanego przepisu podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, 

stanowiąc element cenotwórczy. Zatem sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest 

do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wyżej powołany przepis nie daje 

jednak podstawy do uznania, że z jego mocy nabywca towaru lub usługi jest obowiązany zapłacić 

sprzedawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT (tak też uchwała SN z dnia 21 

lipca 2006 r., sygn. akt III CZP 54/06, Lex nr 188835). Zgodnie z § 2 wzoru umowy strony ustalają 

wynagrodzenie w kwocie brutto, które jest wynagrodzeniem maksymalnym uzależnionym tylko i 

wyłącznie od ilości zamówionych szczepionek.  Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy ze względu 

na zmianę stawki podatku VAT. 



 

 

 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w Części nr 3 w poz. 3.1 dopuści zaoferowanie szczepionki przeciwko kleszczowemu 

zapaleniu mózgu, przeznaczonej do podawania dzieciom do 12 roku życia, a w pozycji 3.2 osobom 

powyżej 12 roku życia z cyklem szczepień (1-3 miesiące)- (9-12 miesięcy)?  

Odpowiedź: 
Zgonie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określił w 

punkcie „Szczepionka nr 3.1    ilość: 200 
Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 

mózgowych i mózgu. Inaktywowana. Przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia do 16 lat. Cykl szczepień 

0-(1-3 miesiące)-(5-12 miesięcy). Zawiesina do wstrzykiwań (0,25ml) w ampułkostrzykawce z igłą.” oraz 

w punkcie  „Szczepionka nr 3.2    ilość: 100 

Szczepionka przeznaczona do czynnego uodpornienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia opon 

mózgowych i mózgu. Inaktywowana. Przeznaczona dla osób w wieku powyżej 16 lat. Cykl szczepień 0-

(1-3 miesiące)-5-12 miesięcy). Zawiesina do wstrzykiwań (0,5ml) w ampułko-strzykawce z igłą.”.  

 

Wielu naszych pacjentów naszej placówki jest w trakcie cyklu szczepień i Zamawiający nie może 

dopuścić zaoferowania szczepionek zaproponowanych przez Wykonawcę. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zmienia SIWZ zastępując stronę 22 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia stroną 22a (strona w załączeniu). 

 

Zamawiający informuje, że  termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
  

 

 

 

                             ZATWIERDZAM 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szczepionka nr 1.3   ilość: 60 
Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi zawierająca trzy antygeny krztuśca  

 

Szczepionka nr 1.4   ilość: 600 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 20 ug 

antygenu Hbs. do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,7,21 dni i 12 miesięcy. Przeznaczona 

dla dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki  + igła 20 µg/1,0 ml  

 

Szczepionka nr 1.5   ilość: 40 
Rekombinowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 10 µg 

antygenu Hbs. Do stosowania w schemacie 0, 1, 6 miesięcy oraz 0,1,2,12 miesięcy. Przeznaczona dla 

dzieci do 15 roku życia. W postaci ampułkostrzykawki + igła 10 µg/0,5 ml  

 

Szczepionka nr 1.6   ilość: 20 
Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby Typu A dla osób powyżej 18 roku 

życia , zawierająca 1440 j ELISA wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 1 ml  

 

Szczepionka nr 1.7   ilość: 80 
Szczepionka przeciw hepatitis A do czynnego uodpornienia przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia 

wątroby typu A przeznaczone dla osób od 1 roku życia do 18 roku życia, zawierająca  720 j. ELISA 

wirusów WZW A w postaci ampułkostrzykawki 0,5 ml 

 

Szczepionka nr 1.8   ilość: 80 
Skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B dla młodzieży od 16 

roku życia i dorosłych w ampułkostrzykawce  

 

Szczepionka nr 1.9   ilość: 150 
Szczepionka przeciwko rotawirusom, zawierająca ludzki rotawirus,  w postaci proszku i rozpuszczalnika 

do sporządzenia zawiesiny doustnej, do stosowania w schemacie dwudawkowym lub szczepionka 

przeciw rotawirusom w postaci zawiesiny doustnej, w aplikatorze doustnym o pojemności 1,5 ml.  

 

Szczepionka nr 1.10   ilość: 60 
Szczepionka przeciwko pneumokokom, polisacharydowa, koniugowana, adsorbowana, zawierająca 10 

serotypów streptococcus pneumoniae, przeznaczona dla dzieci od  ukończenia 6 tygodnia życia do 24 

miesiąca życia.  

 

Szczepionka nr 1.11   ilość: 150 
Szczepionka zawierająca żywe atenuowane wirusy Varicella zoster ( typ oka ) nie mniej niż 2000 PFU 

0,5 ml fiolka + ampułkostrzykawka 0,5 ml 

 

 

Szczepionka nr 1.12   ilość: 40 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży i dorosłych w celu 

zapobiegania: błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce 

(0,5ml) 

 

Szczepionka nr 1.13   ilość: 50 
Szczepionka do szczepienia przypominającego dla dzieci w wieku od 4 lat , młodzieży i dorosłych w celu 

zapobiegania: błonnicy, tężcowi, krztuścowi w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w fiolce (0,5 ml) 

 

Szczepionka nr 1.14   ilość: 60  
Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 16 i 18, do stosowania w schemacie 

0,1,6 m-cy, fiolka 0,5 ml 

                      22a 


