Warszawa, dnia 06.12.2017 r.
ZZP.ZP.241/17.1281.17

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowanie znak ZZP-241/17 – przetarg nieograniczony w sprawie zakupu koncentratu
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji w liczbie 210 000 j.m.
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 przekazuje
odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:
1.
„Zważywszy, iż Zamawiający:
- w punkcie 1.2.3 części V SIWZ opisanej jako „Uszczegółowienie przedmiotu zamówieniu i
obowiązków wykonawcy" w sekcji „opis przedmiotu zamówień to" zamieścił postanowienie o treści
„Proporcje dawek w każdej z dostaw: dowolne" a tym samym Zamawiający określił, iż Wykonawca
może dostarczyć w każdej z dostaw dowolne proporcje dawek
a jednocześnie
- w punkcie 1.2.5 części V SIWZ tj. tej samej części SIWZ w sekcji „opis przedmiotu zamówienia"
Zamawiający zamieścił postanowienie o treści: „Wielkość i proporcje opakowań wskazane przez
Narodowe Centrum Krwi w Warszawie" oraz
- w punkcie 3.2 części V SIWZ 3.2, tj. tej samej części SIWZ w sekcji „Terminy i warunki dostaw.
Bezpośredni odbiorcy" Zamawiający zamieścił postanowienie o treści: „Wielkość, rodzaj asortymentu i
proporcje opakowań: do uzgodnienia z Narodowym Centrum Krwi w Warszawie",
uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca, zgodnie z treścią punktu 1.2.3 części V SIWZ, ma
prawo dowolnie ukształtować proporcje dawek w każdej z dostaw tj. 250, 500 i 1000 j.m., z tym
zastrzeżeniem, iż następnie Wykonawca w ramach przyjętej przez siebie proporcji dawek jest
zobowiązany do ustalenia z Narodowym Centrum Krwi zakresu poszczególnych dostaw do
bezpośredniego dostawcy w przedmiocie wielkości, rodzaju asortymentu i proporcji opakowań.”.
Ad.1.
Zamawiający dopuszcza dowolne proporcje dawek.
2.
„Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania
przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym zastrzeżeniem, że do każdego
opakowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zatwierdzone na polski rynek lub
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przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski: 1) ulotkę, 2) instrukcję dotyczącą
magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia oraz 3) do każdej dostawy jedną kopię
ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.”.
Ad.2.
Zamawiający nie dopuszczą przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych.
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