Znak: ZZP-166/20
Warszawa, dnia 24.11.202020 r.

WARUNKI KONKURSU

Dotyczy:

Konkursu ofert na
wyłonienie nabywcy nadwyżek polskiego ludzkiego osocza
z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie dotyczy
osocza ozdrowieńców

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM

ZZP-166/20

I. Nazwa i adres Dostawców osocza
1. Dostawcami nadwyżek osocza są:
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23, 15-950 Białystok
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Księdza Ryszarda Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
ul. Józefa Hoene – Wrońskiego 4, 80-210 Gdańsk
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-438 Łódź
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 55, 45-327 Opole
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Henryka Sienkiewicza 3 A, 47-400 Racibórz
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
ul. Bolesława Limanowskiego 42, 26-600 Radom
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk
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▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ul. Bolesława Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75, 03-958 Warszawa
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław
▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra
2.

W imieniu wymienionych w pkt. 1 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(zwanych dalej Dostawcami), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Zakład
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 155; 02-326
Warszawa, zwanym w dalszej treści Warunków Konkursu „Organizatorem konkursu” lub
„Organizatorem”.

II. Forma konkursu
1.

Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Konkurs ma charakter otwarty.

3.

Uczestnikami konkursu mogą być firmy przetwarzające osocze do celów leczniczych lub firmy,
których przedmiotem działalności jest zaopatrywanie firm przetwarzających osocze do
powyższych celów.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

5.

Konkurs prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

6.

Wszystkie wymagane przez Organizatora dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach
obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

7.

Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.

Konkurs jest procedurą jednoetapową.

9.

Organizator ma prawo poprawiać w złożonych ofertach:
a. Omyłki pisarskie;
b. Omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c. Inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści złożonych ofert.
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10.

Dokonywanie poprawek, o których mowa w pkt.9 jest możliwe jedynie za zgodą Oferenta.

III. Sposób porozumiewania się Organizatora z Oferentami oraz
udzielania wyjaśnień
1.

Treść niniejszych Warunków konkursu, zwanych dalej Warunkami, zamieszczona jest na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.zzpprzymz.pl.

2.

Oferenci mogą zwracać się do Organizatora we wszelkich kwestiach związanych z konkursem
pisemnie na adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą przy
Al. Jerozolimskich 155; 02-326 Warszawa lub za pośrednictwem faksu +48 22 883 35 13, lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl.

3.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem przesyłaną na adres Organizatora
należy oznaczyć w sposób następujący: „Konkurs ZZP-166-20 – POLSKIE OSOCZE” W
przypadku korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej ww. oznaczenie
należy umieścić w tytule wiadomości.

4.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych
wymogów przez Uczestnika konkursu (zwanego również Oferentem).

5.

Jeżeli pytanie lub prośba o wyjaśnienie zapisów Warunków wpłynęła po terminie 2.12.2020 r.,
Organizator może pozostawić pytanie lub prośbę bez odpowiedzi.

6.

Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w warunkach Konkursu będą
publikowane na stronie internetowej Organizatora www.zzpprzymz.pl

i będą wiążące dla

wszystkich Oferentów.

IV. Opis przedmiotu konkursu
1.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie nabywcy nadwyżek polskiego świeżo mrożonego
ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, pobranego i
przetworzonego zgodnie z regulacjami prawnymi określonymi w Załącznik nr II do umowy
(Wymagania jakościowe).
Przedmiot konkursu podzielono na sześć pakietów:
1.1. Pakiet nr 1 – OSOCZE POBRANE OD DAWCÓW WIELOKROTNYCH DO
ODBIORU W 2021 ROKU
a. Charakterystyka osocza:
(FFP) osocze świeżo mrożone, pobrane od dawców wielokrotnych, nie starsze niż 18
m-cy od daty uzgodnionego terminu odbioru z RCKiK w 2021 roku

Strona 4 z 15

ZZP-166/20

b. Ilość:

216 430 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 50 %)
w tym:
osocze z krwi pełnej w ilości: 190 300 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 50 %)
osocze z plazmaferezy w ilości: 26 130 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 50 %)
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
I transza – II kwartał 2021 roku
II transza – III kwartał 2021 roku
III transza - IV kwartał 2021 roku
Istnieje możliwość indywidulanego ustalenia liczby transz i terminów odbioru osocza
dla poszczególnych RCKiK.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości netto
powyżej 150 ml lub o wadze netto powyżej 154 gramów,

−

Osocze z plazmaferezy tj. osocze uzyskane metodą automatycznej aferezy

-

o objętości netto powyżej 200 ml lub o wadze netto powyżej 205 gramów.
g. Informacje dodatkowe:
Przedmiotem konkursu jest osocze świeżo mrożone z krwi pełnej i plazmaferezy
uzyskane metodą automatycznej aferezy pobrane od dawców wielokrotnych, nie
starsze niż 18 m-cy od daty uzgodnionego terminu odbioru z RCKiK.
Uwaga! W przypadku opóźnienia ponad uzgodniony termin odbioru osocza,
które nastąpiło z winy Nabywcy, Nabywca ma obowiązek przyjąć osocze
o ważności zgodnej z pierwotnym terminem odbioru.
Dostawca zastrzega, że stosunek ilości osocza z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki
krwi pełnej do osocza z plazmaferezy tj. osocza uzyskanego metodą automatycznej aferezy w
pakiecie I może ulec zmianie, zmiana ta jednak nie będzie miała wpływu na sumaryczną,
szacowaną ilość w danym pakiecie.
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1.2. Pakiet nr 2 – OSOCZE POBRANE OD DAWCÓW PIERWSZORAZOWYCH DO
ODBIORU W 2021 ROKU
a. Charakterystyka osocza:
(FFP) osocze świeżo mrożone z krwi pełnej, pobrane od dawców pierwszorazowych,
nie starsze niż 18 m-cy od daty uzgodnionego terminu odbioru z RCKiK w 2021 roku
b. Ilość:
osocze z krwi pełnej w ilości 10 560 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 30 %)
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
I transza – II kwartał 2021 roku
II transza – III kwartał 2021 roku
III transza - IV kwartał 2021 roku
Istnieje możliwość indywidulanego ustalenia liczby transz i terminów odbioru osocza
dla poszczególnych RCKiK.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości
netto powyżej 150 ml lub o wadze netto powyżej 154 gramów,

g. Informacje dodatkowe:
Przedmiotem konkursu jest osocze świeżo mrożone z krwi pełnej pobrane od
dawców pierwszorazowych, nie starsze niż 18 m-cy od daty uzgodnionego
terminu odbioru z RCKiK.
Uwaga! W przypadku opóźnienia ponad uzgodniony termin odbioru osocza,
które nastąpiło z winy Nabywcy, Nabywca ma obowiązek przyjąć osocze
o ważności zgodnej z pierwotnym terminem odbioru.
1.3. Pakiet nr 3 – OSOCZE POBRANE OD DAWCÓW PIERWSZORAZOWYCH
W LATACH 2016-2019
a. Charakterystyka osocza:
(FFP) osocze świeżo mrożone pobrane od dawców pierwszorazowych w latach 20162019.
b. Ilość szacowana:

7 317 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
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w tym:
osocze z krwi pełnej w ilości: 7 132 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
osocze z plazmaferezy w ilości: 185 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)

W skład pakietu wchodzi osocze:
− z 2016 roku w ilości: 40 litrów z krwi pełnej w ilości (ostateczna ilość osocza może różnić się
o ± 10 %);
− z 2017 roku w ilości: 187 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym:
152 litry z krwi pełnej w ilości i 35 litrów osocza z plazmaferezy;;
− z 2018 roku w ilości: 2 574 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym
2 514 litrów osocza z krwi pełnej i 60 litrów osocza z plazmaferezy;
− z 2019 roku w ilości: 4 516 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym
4 426 litrów osocza z krwi pełnej i 90 litrów osocza z plazmaferezy;
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie terminu odbioru dłuższego od
powyżej podanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości
netto powyżej 150 ml lubo wadze netto powyżej 154 gramów,

−

Osocze z plazmaferezy tj. osocze uzyskane metodą automatcznej aferezy o objętości netto powyżej 200 ml lub o wadze netto powyżej 205 gramów.

1.4. Pakiet nr 4 – OSOCZE POBRANE OD DAWCÓW WIELOKROTNYCH
W LATACH 2017-2019
a. Charakterystyka osocza:
(FFP) osocze świeżo mrożone pobrane od dawców wielokrotnych w latach 2017-2019.
b. Ilość szacowana:

4 656 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
w tym:
osocze z krwi pełnej w ilości: 4 457 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
osocze z plazmaferezy w ilości: 199 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)

W skład pakietu wchodzi osocze:
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− z 2017 roku w ilości: 234 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym
216 litrów osocza z krwi pełnej i 18 litrów osocza z plazmaferezy ;
− z 2018 roku w ilości: 2044 litry (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym
2 005 litrów osocza z krwi pełnej i 39 litrów osocza z plazmaferezy
− z 2019 roku w ilości: 2 378 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %) w tym
2 236 litrów osocza z krwi pełnej i 142 litrów osocza z plazmaferezy .
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie terminu odbioru dłuższego od
powyżej podanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości netto
powyżej 150 ml lub o wadze netto powyżej 154 gramów,

−

Osocze z plazmaferezy tj. osocze uzyskane metodą automatycznej aferezy- o
objętości netto powyżej 200 ml lub o wadze netto powyżej 205 gramów.

1.5. Pakiet nr 5 – OSOCZE O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI KRIOPRECYPITATU
POBRANE W LATACH 2016-2020
a. Charakterystyka osocza:
osocze pobrane z krwi pełnej od dawców wielokrotnych w latach 2016-2020.
b. Ilość szacowana:
osocze z krwi pełnej w ilości 8 238 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)

w tym osocze pobrane w:
− 2016 roku w ilości: 26 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
− 2017 roku w ilości: 1 128 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
− 2018 roku w ilości: 3 031 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
− 2019 roku w ilości: 3 286 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
− 2020 roku w ilości: 767 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
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siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie terminu odbioru dłuższego od
powyżej podanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości netto
powyżej 150 ml lub o wadze netto powyżej 154 gramów.

g. Informacje dodatkowe:
Osocze o obniżonej zawartości krioprecypitatu zawiera albuminę, immunoglobuliny
i czynniki krzepnięcia występujące w FFP – z wyjątkiem cz. V, VIII i fibrynogenu,
których stężenie jest znacznie niższe niż w FFP.
1.6. Pakiet nr 6 – OSOCZE Z PRZEKROCZONYM CZASEM POBORU DONACJI
POBRANE W 2019 ROKU
a. Charakterystyka osocza:
(FFP) osocze świeżo mrożone pobrane z krwi pełnej od dawców wielokrotnych w 2019
roku z przekroczonym czasem poboru donacji tj. powyżej 12 minut i nie dłuższym niż
15 minut.
b. Ilość szacowana:
osocze z krwi pełnej w ilości 85 litrów (ostateczna ilość osocza może różnić się o ± 10 %)
c. Dostawcy osocza (RCKiK):
zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Warunków Konkursu (Dostawcy osocza według pakietów).
d. Miejsce odbioru osocza:
siedziba Dostawcy osocza zgodnie z Warunkami Konkursu Rozdział. I pkt. 1.
e. Termin odbioru osocza:
do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zaoferowanie terminu odbioru dłuższego od
powyżej podanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
f. Objętości osocza:
−

Osocze z krwi pełnej tj. osocze uzyskane z jednostki krwi pełnej - o objętości netto
powyżej 150 ml lub o wadze netto powyżej 154 gramów,

2.

Komisja Konkursowa, przed terminem składania ofert, ma prawo zmienić postanowienia zawarte
w Warunkach Konkursu dotyczące opisu przedmiotu konkursu. W takim wypadku Komisja
Konkursowa określi nowy termin do składania ofert albo do modyfikacji oferty, gdy została już
złożona.
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V. Obowiązki Oferenta (Uczestnika konkursu)
1.

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie zobowiązany
jest uzgodnić ostateczną treść umowy sprzedaży osocza oraz szczegółowe warunki
organizacji dostaw z każdym Dostawcą wymienionym w rozdz. I pkt. 1.

2.

Oferent zobowiązany jest do odbioru osocza w nieprzekraczalnym terminie określonym dla
każdego pakietu, chyba że (dotyczy pakietu nr 1-2) zostaną ustalone inne terminy odbiorów
indywidualnie z poszczególnymi RCKiK.

3.

Oferent pokrywa wszelkie koszty i obciążenia wynikające z procedury zakupu.

VI. Cena
1.

Oferent zobowiązany będzie do podania ceny za 1 litr polskiego ludzkiego osocza
w każdym z pakietów, na które składa ofertę.

2.

W cenie należy ująć wszystkie koszty i obciążenia wynikające z procedury zakupu.

3.

Waluta ceny ofertowej – PLN, Euro lub USD.

4.

W przypadku złożenia ofert w walucie Euro lub USD, cena w celu porównania ofert
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu
otwarcia ofert.

VII. Kryterium oceny ofert
1.

oceny ofert w każdym pakiecie jest:
cena – 100 Kryterium %.

2.

Sposób obliczania wartości punktowej dla danego pakietu:
Wp =

Cn
x 100
C max

Gdzie
Wp – wartość punktowa ceny;
Cn – oferowana cena za 1 litr polskiego ludzkiego osocza w przeliczeniu na PLN (z
uwzględnieniem rozdz. VI pkt. 4) w ofercie badanej w danym pakiecie;
Cmax – maksymalna zaoferowana w niniejszym konkursie cena za 1 litr polskiego ludzkiego
osocza w przeliczeniu na PLN (z uwzględnieniem rozdz. VI pkt. 4) w danym pakiecie;
Wartość punktowa ceny będzie określona z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
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3.

Komisja Konkursowa ma prawo zmienić postanowienia zawarte w Warunkach Konkursu
dotyczące kryterium oceny ofert. Zmiana taka winna nastąpić najpóźniej do 5 dni przed
terminem składania ofert.

4.

W przypadku, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów w tym samym pakiecie,
Komisja Konkursowa wezwie oferentów, którzy otrzymali jednakową liczbę punktów do
złożenia oferty dodatkowej. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż
oferowane w ofercie podstawowej.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty
1.

Organizator, jako zwycięzcę konkursu w danym pakiecie wskaże Oferenta, którego Oferta
spełnia łącznie poniższe wymagania:

2.

a.

Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach Konkursu;

b.

Uzyska największą liczbę punktów w danym pakiecie;

c.

Uzyska akceptację wszystkich Dostawców osocza w danym pakiecie.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
przedmiotu konkursu, Organizator może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych Ofert spełniających wymagania określone w pkt.1.

3.

Organizator w formie pisemnej powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty/ofert
wszystkich Oferentów.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Organizator dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety.

2.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany pakiet.

3.

Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad
określonych w rozdz. V pkt 3 oraz VI pkt. 1 - 3.

4.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.

Ofertę należy złożyć zgodnie z opracowanym przez Organizatora drukiem „OFERTA”
stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków konkursu. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych
zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” pod rygorem odrzucenia oferty.

6.

Ofertę należy złożyć w języku polskim.

7.

Każda strona oferty powinna być parafowana. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż
jedna osoba, wystarczająca jest parafa jednej z nich.

8.

Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana.
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9.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz
z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest
obowiązująca.

10.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Nazwa

i

adres

Oferenta:

…………………………………………………………….

OFERTA: „Konkurs na wyłonienie nabywcy nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie dotyczy osocza
ozdrowieńców”, znak: ZZP-166/20
11.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.

12.

W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z
dokumentów rejestrowych – dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego
pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.

13.

Wszystkie dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Oferenta.

14.

Organizator będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości do
jej prawdziwości.

X. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.

Uczestnikami konkursu mogą być firmy przetwarzające osocze do celów leczniczych lub firmy,
których przedmiotem działalności jest zaopatrywanie firm przetwarzających osocze do
powyższych celów.

2.

Warunkiem udziału w konkursie jest:
a)

zaakceptowanie wszystkich warunków konkursu oraz wymogów jakościowych dotyczących
oferowanego osocza, stanowiących Załącznik nr II do Umowy sprzedaży osocza; (oświadczenie w
formularzu oferty – Załacznik nr 1 do Warunków Konkursu ZZP-66/20),

b) posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
minimum 33% wartości kontraktu jaki zostałby zawarty na podstawie złożonej oferty
(dotyczy pakietu nr 1 i 2), przy czym wartość kontraktu stanowi iloczyn zaoferowanej ceny
jednostkowej w danym Pakiecie i ilości osocza podanej w rozd. IV pkt 1.1 lit. b i pkt 1.2 lit. b
Warunków Konkursu (bez uwzględniania tolerancji: odpowiednio dla Pakietu nr 1 50%, dla Pakietu nr 2 - 30%) tj. w Pakiecie nr 1 - 216 430 litrów, w Pakiecie nr 2 – 10 560
litrów.
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c) posiadanie przez Oferenta środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
100% wartości kontraktu jaki zostałby zawarty na podstawie złożonej oferty (dotyczy
pakietu nr 3, 4, 5, 6), przy czym wartość kontraktu stanowi iloczyn zaoferowanej ceny
jednostkowej w danym Pakiecie i ilości osocza podanej w rozd. IV odpowiednio pkt 1.3 lit. b,
pkt 1.4 lit. b, pkt 1.5 lit. b i pkt 1.6 lit. b Warunków Konkursu (bez uwzględniania 10%
tolerancji) tj. w Pakiecie nr 3 - 7 317 litrów, w Pakiecie nr 4 – 4 656 litrów, w Pakiecie nr 5 –
8 238 litrów, w Pakiecie nr 6 – 85 litrów.
d) deklaracja Oferenta w formie oświadczenia (dotyczy tylko pakietu nr 1), że wytworzone
przez niego produkty, lub przez podmiot, który jest/będzie przez niego zaopatrywany w
osocze, będą dostępne na rynku polskim poprzez przystąpienie do postępowań o udzielenie
zamówień na dostawę immunoglobuliny w 2021 r. na rynek polski, ogłaszanych przez
podmioty lecznicze lub udokumentowanie realizacji dostaw immunoglobuliny w 2021 r. na
rynek polski wynikających z wcześniej zawartych umów w ilości odpowiadającej co najmniej
50% tego produktu wytworzonego z ilości 216 430 litrów osocza przy założeniu średniej
wydajności produkcyjnej na poziomie 4,5 g z 1 litra osocza oraz zobowiązanie do przekazania
informacji zgodnie z treścią stanowiącą Załącznik nr 3 do Warunków Konkursu ZZP-166/20.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż brak realizacji deklaracji na warunkach
określonych w złożonym oświadczeniu, o którym mowa powyżej, może skutkować
wykluczeniem Oferenta w kolejnych edycjach konkursu na sprzedaż nadwyżek
polskiego ludzkiego osocza.
3.

Wraz z drukiem Oferta, Oferent zobowiązany jest złożyć:
a)

aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu zgłoszenia do konkursu;

b) dokument potwierdzający wymagany w ust.1 przedmiot działalności, o ile załączony do
oferty dokument, o którym mowa w pkt. a. jednoznacznie nie wskazuje przedmiotu
działalności;
c)

aktualne poświadczenie z banku Oferenta o posiadanych środkach finansowych lub
zdolności kredytowej potwierdzające warunek określony w pkt. 2 lit. b i c, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

d) oświadczenie o treści określonej w Załączniku nr 3 do Warunków Konkursu (tylko Oferent
składający ofertę na Pakiet nr 1)
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4.

W przypadku gdy oferent składa ofertę na kilka zadań, warunek określony w pkt. 2 lit. b i c musi
być spełniony dla każdego z tych zadań oddzielnie tj. kwota posiadanych środków lub zdolności
kredytowej powinna stanowić sumę wynikającą z warunku dla każdego z pakietów.

5.

W przypadku gdy poświadczenie z banku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c będzie wystawione w
innej walucie niż zaoferowana cena w ofercie, Komisja Konkursowa w celu zbadania spełniania
warunku uczestnictwa w konkursie, przeliczy kwotę wskazaną w poświadczeniu na walutę oferty
wg średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu otwarcia ofert.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, którzy wraz z ofertą nie złożyli
wymaganych dokumentów lub złożyli je w wadliwej formie, do ich złożenia w określonym przez
Organizatora terminie.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty i
zagadnień z nią związanych.

XI. Termin związania ofertą
1.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2.

Oferent może samodzielnie lub na wniosek Organizatora, lub każdego z Dostawców osocza
wymienionych w rozdz. I, przedłużyć termin związania ofertą.

XII. Termin i miejsce składania ofert
1.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 – sekretariat (I piętro)
[ czynny w godzinach: 9.00 – 14.00]
do dnia 09.12.2020 r. do godziny 10:00

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone pod adres i do pokoju innego
niż wskazany powyżej.

3.

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentowi.

XIII. Termin i miejsce otwarcia ofert
1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora:
Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 113 (I piętro)
w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 12:00
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2.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów.

XIV. Umowa
1.

Umowa na sprzedaż osocza zostanie podpisana z każdym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa (RCKiK) wymienionym w rozdz.I. jako Dostawcą, odpowiednio dla każdego z
pakietów.

2.

Ogólne warunki umowy określa Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu „Umowa sprzedaży osocza”.

3.

Warunkiem podpisania umowy jest akceptacja wyników konkursu przez Centra Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa wymienione w rozdz.I pkt. 1. jako Dostawcy, odpowiednio dla każdego
pakietu.

4.

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest podpisać umowę na
sprzedaż osocza z Dostawcą, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

XV. Prawo Oferentów do sprzeciwu
1. Oferentom przysługuje w terminie 5 dni od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, prawo
wniesienia do Komisji Konkursowej sprzeciwu w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Decyzja Komisji Konkursowej stanowi ostateczne rozstrzygnięcie spornej kwestii.

XVI. Załączniki do Warunków Konkursu
Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu

- druk „OFERTA”

Załącznik nr 1A do Warunków Konkursu

- „Dostawcy osocza według pakietów”

Załącznik nr 2 do Warunków Konkursu

- „Umowa sprzedaży osocza” (umowa handlowa)

Załącznik nr 3 do Warunków Konkursu

- „Oświadczenie”.
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