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 Warszawa, dnia 15.11.2017 r. 

ZZP.ZP.223/17.1183.17 

       W Y K O N A W C Y  

  

Dotyczy: postępowanie znak ZZP-223/17 – przetarg nieograniczony w sprawie zakupu koncentratu 

rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z dostawą o domów 

pacjentów oraz do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach zadania I oraz koncentratu 

rekombinowanego czynnika VIII minimum II generacji wraz z dostawą do Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach zadania II. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w związku z 

wątpliwościami Wykonawców przekazuje dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedzi udzielonych w 

piśmie znak: ZZP.ZP.223/17.1133.17 z dnia 03.11.2017 r., dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie  

Dotyczy Zadania 1 pkt V.7. 12 SIWZ: 

W dniu 3 listopada 2017 r. (nr pisma  ZZP.ZP.223/17.1133.17)  Zamawiający  udzielił odpowiedzi na 

pytanie nr 5 (str. 13), w którym dokonał zmiany SIWZ w ten sposób, że dodał w rozdziale V punkt 

7.12.5 SIWZ o treści: „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia czynnika omijającego inhibitor w 

celu zapewnienia hemostazy w trakcie implantacji portu naczyniowego". 

 

Jednocześnie na kolejne pytanie (stanowiące de facto to samo pytanie Wykonawcy) dot. rozumienia 

rozdziału V punkt 7.12.2 SIWZ Zamawiający udzielił jedynie lakonicznej odpowiedzi „nie". 

Jednocześnie, z uwagi na złożoność zadanego pytania, Wykonawcy trudno jest jednoznacznie 

zrozumieć intencję Zamawiającego co do udzielenia odpowiedzi negatywnej. Innymi słowy, 

Wykonawca nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi do  którego  elementu zadanego  pytania  odnosi  

się  „nie"  ze  strony  Zamawiającego. /…/ 

 

W celu uniknięcia zatem wszelkich wątpliwości jakie mogłyby pojawić się na etapie realizacji umowy 

Wykonawca ponawia swoje pytanie, tym razem licząc na to, że Zamawiający działając zgodnie z 

należytą  starannością  (a  także  mając  na  uwadze własny uzasadniony  interes)  udzieli  mu  

wyjaśnień  dotyczących  sformułowania zawartego w punkcie 7.12.2 rozdziału V SIWZ, zgodnie  z  

którym,  Wykonawca  ma obowiązek pokryć koszty leczenia epizodów krwawień u chorych podczas 

indukcji tolerancji immunologicznej (ze sprzętem jednorazowego użytku z dostawą do domu pacjenta 

lub do właściwego CLH). 
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Pytanie Wykonawcy sprowadza się bowiem do odpowiedzi na pytanie czy pod wyżej wskazanym 

obowiązkiem wykonawcy należy rozumieć dostawę rekombinowanego czynnika omijającego 

inhibitor ze sprzętem jednorazowego użytku z dostawą do domu pacjenta lub do właściwego CLH i do 

leczenia epizodów krwawień u chorych podczas indukcji tolerancji immunologicznej? 

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, Wykonawca zwraca się z prośbą o precyzyjne 

określenie tego obowiązku w SIWZ i zmianę punktu 7.12.2 w następujący sposób: 

„Wykonawca ma obowiązek dostawy rekombinowanego czynnika omijającego inhibitor (ze sprzętem 

jednorazowego użytku z dostawą do domu pacjenta lub do właściwego CLH) do leczenia epizodów 

krwawień u chorych podczas indukcji tolerancji immunologicznej"? 

 

Uzyskanie informacji w  powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie - 

umożliwi mu bowiem przygotowanie oferty w Postępowaniu najlepiej dostosowanej do potrzeb i 

wymagań Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: 
Rozdział V pkt 7.12.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca ma obowiązek dostawy rekombinowanego czynnika omijającego inhibitor (ze sprzętem 

jednorazowego użytku z dostawą do domu pacjenta lub do właściwego CLH) do leczenia epizodów 

krwawień u chorych podczas indukcji tolerancji immunologicznej, jednakże w przypadku 

nieskuteczności czynnika omijającego rekombinowanego lub konieczności zastosowania profilaktyki 

krwawień w trakcie ITI Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć osoczopochodny koncentrat zespołu 

protrombiny.”. 

 

 

 

 

 

 

 


