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OFERENCI 

 

Dotyczy : postępowania konkursowego dot. „Wyłonienia nabywcy nadwyżek polskiego 

ludzkiego  osocza  z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  – 

nie dotyczy osocza ozdrowieńców. Pakiet (1÷6)”. 

 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: Rozdział X.1. Warunków Konkursu o następującym brzmieniu:  

„Uczestnikami konkursu mogą być firmy przetwarzające osocze do celów leczniczych lub 

firmy, których przedmiotem działalności jest zaopatrywanie firm przetwarzających osocze do 

powyższych celów.” 

Jakie podmioty Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia kwalifikuje jako „firmy, 

których przedmiotem działalności jest zaopatrywanie firm przetwarzających osocze do 

powyższych celów”? 

Odpowiedź 1: 

Podmioty, których przedmiotem działalności jest przetwarzanie osocza do celów leczniczych 

lub podmioty, których przedmiotem działalności jest zaopatrywanie firm  przetwarzających 

osocze  ludzkie do celów leczniczych. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy: Rozdział X.1. Warunków Konkursu o następującym brzmieniu:  

„Czy polska hurtownia farmaceutyczna, która posiada Zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej obejmujące m. in. zezwolenie na zakup i sprzedaż produktów 

krwiopochodnych, jest podmiotem wymienionym w pkt. 1 bezpośrednio powyżej? Jeżeli tak, 

czy taka hurtownia farmaceutyczna będzie zobowiązana do wykazania uprawnienia do 

zaopatrywania firm przetwarzających osocze określonym dokumentem innym, niż wyżej 

wymienione Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?” 
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Odpowiedź 2: 

Działalność firmy  jako hurtowni farmaceutycznej w oparciu o opis zawarty w pytaniu, nie 

uprawnia do udziału w postępowaniu jako firmy przetwarzającej osocze do celów leczniczych 

lub jako firmy  zaopatrującej firmy przetwarzające osoce do celów leczniczych. Przedmiotem 

konkursu są nadwyżki osocza ludzkiego objętego zezwoleniem na wytwarzanie produktu 

leczniczego, natomiast hurtownia posiada zezwolenie na zakup i sprzedaż produktów 

krwiopochodnych. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020, poz. 

944) produktem krwiopochodnym - jest produkt leczniczy wytwarzany przemysłowo z krwi 

lub jej składników, a w szczególności albuminy, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny, 

natomiast produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana 

jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub 

zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia 

lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, 

immunologiczne lub metaboliczne. 

 

Pytanie 3: 

„W jaki sposób będzie ocenione spełnienie wymogu dostępności odpowiedniej ilości 

immunoglobuliny? Czy na podstawie ilości oferowanych do postępowań o udzielenie 

zamówień na dostawę immunoglobulin na rynku polskim, czy na podstawie ilości w stosunku 

do której faktycznie zostały zawarte  umowy na sprzedaż i dostawę w 2021 r., czy łącznie 

oferowanych i sprzedanych? Czy na pozostałe ilości (zakładając, że zapotrzebowanie lub 

ilość sprzedana będzie mniejsza niż wynikająca z wymogu konkursowego) jest przewidziana 

dodatkowa procedura zakupu?” 

 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z treścią warunków konkursu oraz oświadczenia nr 3. wytworzone, przez Oferenta 

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 poprzez 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, przy czym  kwartalnie będę realizował 

deklarację w ilości co najmniej 25% wskazanej wyżej ilości immunoglobuliny.  

Biorąc powyższe pod uwagę Oferent zobowiązuje się do przekazywania kwartalnie: 

• liczby postępowań o udzielenie zamówień na dostawę immunoglobulin na rynku polskim,  

w których Oferent wziął udział,  wraz z oferowaną ilością immunoglobuliny, z podziałem 

na ilość immunoglobuliny, co do której nie zostały zawarte umowy na sprzedaż i 

dostawę oraz na ilość immunoglobuliny, w stosunku do której faktycznie zostały zawarte  

umowy na sprzedaż i dostawę w 2021 r. 

• ilość immunoglobuliny dostarczonej w 2021 r. wynikającą z wcześniej zawartych umów,  

tj. zawartych przed dniem ogłoszenia konkursu.  

 

Z powyższych zapisów wyraźnie wynika, iż do oceny ilości immunoglobuliny zaoferowanej 

przez Oferenta uwzględniana będzie ilość immunoglobuliny faktycznie dostarczonej na rynek 
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polski w 2021r. w ramach umów zawartych w 2021 r. zarówno w wyniku przystąpienia do  

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ogłaszanych przez podmioty lecznicze, 

jak również w ramach umów zawartych wcześniej, tj. przed ogłoszeniem niniejszego 

konkursu, o ile ilość ta nie była uwzględniona w ramach realizacji deklaracji w poprzedniej 

edycji konkursu (dotyczy oferenta, który wygrał konkurs w poprzedniej edycji),  a także 

immunoglobulina, którą  oferent zaoferował na rynek polski poprzez przystąpienie do 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ale co do zaoferowanej ilości nie zostały 

zawarte umowy, o ile zachowanie oferenta w tym zakresie nie będzie nosiło znamion 

pozorności.   

 

 

Pytanie 4: 

„Firma może zaakceptować do produkcji tylko osocze pobrane od dawców po wykonaniu 

audytu punktów poboru osocza. Cykl produkcyjny od pobrania osocza do wyprodukowania z 

niego immunoglobuliny trwa 12 miesięcy. Ponieważ audyty będzie można prawdopodobnie 

(epidemia!) przeprowadzić w 1 kwartale 2021 i dopiero wtedy osocze pobrane po tym czasie 

będzie mogło być przedmiotem zakupu, pierwsze partie immunoglobuliny będą mogły być 

dostarczone za 12 miesięcy tzn. II kwartale 2022. Czy organizator konkursu dopuszcza takie 

opóźnienie? Czy tego względu organizator dopuści w zamian immunoglobulinę 

wyprodukowaną z osocza innego pochodzenia?” 

 

Odpowiedź 4: 

Organizator dopuszcza dostarczenie immunoglobuliny wyprodukowanej z osocza innego 

pochodzenia, spełniającej wszelkie wymagania dopuszczenia na rynek polski. 

 

Pytanie 5: 

„Prośba o wyjaśnienie co oznacza skrót "SKW" na stronie 5 pkt IV (druku) Oferty 

zamieszczony w tabeli stanowiącej wykaz dokumentów i załączników dotyczących spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu konkursowym (dot. Załącznika Nr 3)” 

 

Odpowiedź 5: 

W formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Warunków Konkurs) na stronie 5 pkt IV (WYKAZ 

DOKUMENTÓW I ZAŁACZNIKÓW DOTYCZĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTEPOWANIU KONKURSOWYM) w opisie załącznika pod nr 3 wkradł się błąd 

literowy poprzez wprowadzenie zapisu „warunek określony w pkt. 2 lit. b SKW”, zamiast  

„warunek określony w rozdziale X pkt 2 lit. b i/lub c”. 

Poprawny zapis, zgodny z warunkami Konkursu  przedstawiamy poniżej: 

Powinno być: 

aktualne poświadczenie z banku Oferenta o posiadanych środkach finansowych lub 

zdolności kredytowej potwierdzające warunek określony w rozdziale X pkt 2 lit. b i/lub c 

„Warunków konkursu”, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania 

ofert. 
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Pytanie 6: 

„Zgodnie z załącznikiem nr II „Wymagania jakościowe dla polskiego ludzkiego osocza” 

dostawca osocza zapewnia, że każda pobrana donacja posiada ujemne wyniki dla 

następujących badań: 

• przeciwciał anty-HIV 1/ 2,  

• antygenu HBs Ag,  

• przeciwciał anty-HCV,  

• HIV RNA,  

• HCV RNA,  

• HBV DNA,  

• przeciwciał anty - Treponema pallidum (odczyny kiłowe). 

Czy dostawca osocza zapewnia również wykonanie dodatkowych testów NAT w kierunku 

HAV i ParvoB19?” 

 

Odpowiedź 6: 

Dostawca nie zapewnia wykonania dodatkowych testów NAT w kierunku HAV i ParvoB19. 

Zgodnie z pkt. 3.2 Załącznika nr II do Umowy (Wymagania Jakościowe) do każdej donacji 

dla osocza w pakiecie nr 1 i 2 będzie dołączona próbka osocza pobrana do probówki do 

badań metodą biologii molekularnej na żel separujący o objętości 4,9-8,5 ml. Próbki będą 

pogrupowane w pakiety o numerze odpowiadającym numerowi kartonu z zawartymi w nim 

donacjami osocza. 

Pytanie 7: 

„W załączniku nr 3 „Oświadczenie” wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, deklaruje, że wytworzone z osocza produkty będą dostępne na polskim 

rynku poprzez przystąpienie do postępowań, o udzielenie zamówień na dostawę 

immunoglobuliny w 2021 r. na rynek polski, ogłaszanych przez podmioty lecznicze lub 

poprzez 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. Czy w przypadku zmniejszenia/zwiększenia 

przez dostawców ogólnej ilości osocza, zadeklarowana ilość immunoglobulin ulegnie 

proporcjonalnemu zmniejszeniu/zwiększeniu?” 

 

Odpowiedź 7: 

W przypadku zwiększenia / zmniejszenia ogólnej ilości osocza deklarowana ilość 

immunoglobuliny zostanie proporcjonalnie zwiększona / zmniejszona. 
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