
 
 

Warszawa, dnia 15/12/2022 r. 

ZZP.ZP.411.171.2022 

L.dz. 1130/2022                       

  OFERENCI 

 

Dotyczy postępowania konkursowego znak: ZZP.ZP.411.171.2022 dot. „Wyłonienia nabywcy 

nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie 

dotyczy osocza ozdrowieńców. Pakiet (1÷8)”. 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do Organizatora Konkursu  

wpłynęły pytania od potencjalnego Oferenta dotyczące zapisów treści Warunków konkursu. Poniżej 

treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy wszystkie RCKiK i ich punkty poboru krwi działają w ramach tego samego systemu zarządzania 

jakością?  

Odpowiedź: 

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań 

dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, 

wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi – rozdział 1- w 

każdej jednostce organizacyjne publicznej służby krwi musi zostać wdrożony system jakości 

oparty na zasadach dobrych praktyk. Wynika to z art. 11. Dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego 

pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników 

krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE i zaleceń Rady Europy. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy można uzyskać informację kto jest producentem i jaki jest numer katalogowy probówek testowych 

towarzyszących osoczu? Jaki jest typ kodu kreskowego stosowanego w probówkach? Jak oznaczone są 

tuby (czy można uzyskać zdjęcie)? Czy wszystkie RCKiK używają identycznych probówek i oznaczają 

je w ten sam sposób? 

Odpowiedź: 

Tak, istnieje możliwość uzyskania informacji kto jest producentem i jaki jest numer katalogowy 

probówek testowych towarzyszących osoczu. Na probówkach jest kod zgodny ze standardem 

ISBT 128. Probówki są oznaczone kodem 128. W załączeniu przykładowe zdjęcie probówki z 



kodem. Probówki używane przez RCKiK, które  biorą udział w postępowaniu, mogą pochodzić 

od różnych producentów.   

 

Pytanie nr 3: 

Jaki jest typ kodów kreskowych etykiet plazmowych? Jak są oznakowane (czy można uzyskać zdjęcie 

kodu kreskowego etykiety)? Czy wszystkie RCKiK znakują osocze w identyczny sposób? 

Odpowiedź: 

Wszystkie RCKiK znakują osocze etykietami z kodami zdefiniowanymi zgodnie ze standardem  

ISBT 128. Przykładowe zdjęcie etykiety z kodem- „załącznik do pytania nr 3” 

 

Pytanie nr 4: 

Jaka jest najstarsza data krwawienia w ramach tego przetargu (the oldest plasma unit - with the oldest 

date of bleeding), w szczególności w ramach pakietu nr 1? 

Odpowiedź: 

Osocze zadeklarowane w pakiecie nr 1 w przygotowanej transzy wysyłki, nie może  być starsze 

niż 18 miesięcy od uzgodnionego terminu  odbioru z RCKiK. W przypadku przesunięcia terminu 

odbioru przez odbiorcę, obowiązuje termin 18 miesięcy dla pierwotnej daty odbioru. Terminy 

pobrania osocza (tj. rok z którego pochodzi osocze) określa załącznik 1A do warunków konkursu. 

 

Pytanie nr 5: 

Jaka platforma testowa jest używana dla testów RNA HIV 1/2, RNA HCV i DNA HBV (np. Cobas 

dostarczane przez Roche , Panther dostarczane przez Grifols, czy GFE Blut Microlab Star)? 

Odpowiedź: 

Badania dawców w kierunku RNA HIV 1/2, RNA HCV i DNA HBV wykonywane są przy użyciu 

testów firmy Roche lub Grifols – w zależności od Centrum. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy zamawiający potwierdza, że RCKiK dostarczą dane naukowe i epidemiologiczne zgodnie z EMA 

/CHMP/BWP/3794/03, Wytyczne w sprawie wymagań dotyczących danych naukowych dla głównego 

zbioru danych osocza (PMF) w okresie nie później niż 1 miesiąc na podstawie kwestionariuszy i 

formularzy dostarczonych przez Wykonawcę?  

Odpowiedź: 

RCKiK dostarczą dane epidemiologiczne zgodnie z EMA na wniosek Odbiorcy. Nie potwierdza 

się dostarczania danych naukowych. 

 

Pytanie nr 7:  

Czy zamawiający może odmówić odbioru z RCKiK, jeżeli dane epidemiologiczne dla tego konkretnego 

RCKiK nie spełniają limitów określonych przez EMA, czy może być to potwierdzone w Umowie?  

Odpowiedź: 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z odbiorcami polskiego ludzkiego osocza, nie została  

dotychczas odnotowana, wskazana w pytaniu sytuacja dotyczącą przekroczenia limitów 

określonych przez EMA. Wobec powyższego, nie wyrażamy zgody na odmówienie  odbioru osocza  

z konkretnego  RCKiK przez Odbiorcę, jeżeli dane epidemiologiczne dla tego konkretnego 

RCKiK nie spełniają limitów określonych przez EMA. Nie ma podstaw na dokonanie zmian 

zapisów w umowie. 

 

Pytanie nr 8: 

Jeśli audyt w którymkolwiek RCKiK nie powiedzie się, czy zamawiający będzie mógł odmówić odbioru 

osocza z tego RCKiK, czy może być to potwierdzone w Umowie?  

Odpowiedź: 



W przypadku przeprowadzania audytu obowiązuje kategoryzacja wagi niezgodności. W sytuacji  

niezgodności krytycznej, Odbiorca może czasowo wykluczyć Dostawcę do czasu usunięcia 

przyczyny krytycznej niezgodności. Nie ma  podstaw na dokonanie zmian zapisów w umowie. 

 

Pytanie nr 9: 

Zważywszy że Wykonawca wymagać będzie podpisania Umowy jakościowej z każdym RCKiK a bez 

umowy jakościowej niemożliwe będzie dalsze przetwarzanie osocza przez Wykonawcę, w związku z 

powyższym, czy zamawiający może potwierdzić, że  RCKiK będę zobligowane do zawarcia umowy 

jakościowej i czy taka okoliczność może być zapisana w umowie na sprzedaż osocza (jako podstawa 

prawna do domagania się zawarcia takiej umowy przez wykonawcę z każdym RCKiK) - Wzór umowy 

jakościowej – treść dokumentu zastrzeżona przez Oferenta 

Odpowiedź: 

Załączony przez Oferenta Wzór umowy jakościowej nie spełnia warunków konkursu wskazanych 

w Rozdziale II pkt 5, który określa, że konkurs prowadzi się wyłącznie w języku polskim. Nie ma 

podstaw do analizy dołączonego dokumentu.  

RCKiK mogą zawrzeć umowę jakościową z Odbiorcą osocza, która odpowiada zapisom umowy 

jakościowej stanowiącej załącznik II do Umowy sprzedaży osocza – Wymagania jakościowe dla 

polskiego ludzkiego osocza.  

 

Pytanie nr 10: 

 Czy Wykonawca potwierdzi, że przesyłka testowa, musi być dostarczona przez każdy RCKiK i 

pomyślnie zatwierdzona przez Wykonawcę. Wykonawca nie może przyjąć osocza od RCKiK, które nie 

przeprowadzi testowej przesyłki (wewnętrzna procedura korporacyjna nr .........................w załączeniu)? 

treść dokumentu zastrzeżona przez Oferenta 

Odpowiedź: 

Możliwe jest dostarczenie w celach testowych dokumentacji oraz plików elektronicznych 

zwyczajowo wymaganych przez Odbiorców osocza i określonych  w Warunkach konkursu. Po 

stronie Odbiorcy leży zweryfikowanie  danych testowych. 

Przedłożona  wewnętrzna procedura korporacyjna (nr………….) nie spełnia warunków 

konkursu wskazanych w Rozdziale II pkt 5  który określa, że konkurs prowadzi się wyłącznie w 

języku polskim. Nie ma podstaw do analizy dołączonego dokumentu i udzielenia odpowiedzi w 

oparciu o wskazany załącznik.   

 

Pytanie nr 11: 

Czy możliwe będzie ustalenie z RCKiK aby osocze i próbki towarzyszące spełniały korporacyjne 

wymogi wewnętrzne (opisane w załączonych dokumentach .........i ..........) - treść dokumentu 

zastrzeżona przez Oferenta 

 tj. Czy możliwe jest w umowie sprzedaży zastrzec, że RCKiK respektować będą, w miarę możliwości, 

zasady dotyczące dostaw osocza i próbek osocza?  

Odpowiedź: 

Opisane w załącznikach  dokumenty, które odnoszą się do zadanego pytania nie spełnią warunków 

konkursu wskazanych w Rozdziale II pkt 5  który określa, że konkurs prowadzi się wyłącznie w 

języku polskim. Nie ma podstaw do analizy dołączonego dokumentu i udzielania odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający zapewni, że osocze z krwi pełnej, osocze z plazmaferezy i osocze z trombocytaferezy 

będą wysyłane w oddzielnych przesyłkach (różne numery przesyłek)?  

Odpowiedź: 

Dostawca zapewnia ,że osocze z krwi pełnej, osocze z plazmaferezy i osocze z trombaferezy będą 

oddzielnie zapakowane w danej transzy wysyłki i będą miały różne numery wysyłek. 

 



 

Pytanie nr 13: 

W oświadczeniu Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków konkursu 

ZZ.ZP.411.171.2022, znajduje się stwierdzenie: 

„Jednocześnie, potwierdzam, iż kwota za immunoglobulinę oferowaną na rynek polski ww. określonej 

w warunkach konkursu ilości nie będzie wyższa niż kwota refundacji.” 

Prosimy o potwierdzenie, że określenie „kwota refundacji” w tym wypadku jest zbieżna z zawartą w 

art. 9 Ustawy o refundacji ceną maksymalną, tj. ceną zbytu powiększoną o marżę nie wyższa niż marże 

hurtową . Innymi słowy, że możliwe będzie oferowanie produktów w cenach maksymalnych, zgodnych 

z przepisami o refundacji  

(Świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż 

urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku 

nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.) 

Odpowiedź: 

Cena za immunoglobulinę oferowaną na rynek polski ww. określonej w warunkach konkursu 

ilości ma nie być wyższa niż Urzędowa Cena Zbytu, a w przypadku kiedy decyzje o objęciu 

refundacją  zawierają instrumenty podziału ryzyka koszt immunoglobuliny zaoferowanej w 

przetargach  nie może przewyższać kosztów wynikających z tych instrumentów. 

 

Zakup immunoglobulin przez świadczeniodawców (szpitale) odbywa się  poprzez przetargi na 

dostawę immunoglobulin w ramach programów lekowych i w ramach przetargów mogą być 

oferowane ceny niższe, bo jak wskazuje art. 9 świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń 

gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu 

powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od 

podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.)”. Nie 

ma tu zapisu o cenach maksymalnych, tylko nie wyższych niż… 

 

Pytanie nr 14: 

W odniesieniu do par. 5 Umowy (kontrola osocza objętego umowy, zwracamy uwagę, iż w przypadku 

naszego miejsca wytwarzania, przeprowadzamy następujące kontrole po otrzymaniu dostawy:  

a) czy pudełka są nienaruszone (brak widocznych uszkodzeń) 

b) że nie brakuje pudełka lub że jest jakieś dodatkowe 

c) czy dokumentacja przesyłki jest kompletna i dokładna 

Każdą taką wadę zgłaszamy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jednocześnie 

pudełka nie są otwierane przy odbiorze. Zawartość skrzynek (samych jednostek plazmy) kontrolowana 

jest dopiero tuż przed sortowaniem jednostek plazmowych, podczas przygotowywania puli 

produkcyjnej osocza. Może to nastąpić w dowolnym momencie w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy. 

Dopiero po takim otwarciu zewnętrznego pudełka możemy zgłosić każdą wadę niezwłocznie, 

najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

W przypadku próbek towarzyszących osoczu, otwieramy pudełka z próbkami i przeprowadzamy 

badanie tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 14 dni, ale może to również potrwać do 30 dni. 

Jeśli znajdziemy jakikolwiek problem (próbka hemolityczna, brakująca próbka itp.), ponownie zgłosimy 

natychmiast, najpóźniej w ciągu 14 dni. 

W przypadku każdej znalezionej wady (dokumentacji, osocza lub próbek) sporządzamy szczegółowy 

raport reklamacyjny i dołączamy do niego zdjęcie. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że nasze zgłoszenia mogą być dokonywane zgodnie z powyżej 

przyjętym procesem, tj. maksymalnie w terminie 14 dni od faktycznie dostrzeżonej i wykrytej wady.  



Odpowiedź:  

Regulacje zawarto  w paragrafie 5 Umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 2 do Warunków 

konkursu i nie podlegają zmianom.  

 

Udzielone odpowiedzi są integralną częścią Warunków Konkursu dla przedmiotowego postępowania 

konkursowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów od dnia ich przekazania. 

 

 

 

 
 __________________________  

ZDZISŁAW CHMIELEWSKI  

DYREKTOR ZAKŁADU ZAMÓWIEŃ  

PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA  

/podpisano elektronicznie/ 
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