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 Warszawa, dnia 03.11.2017 r. 

ZZP.ZP.223/17.1133.17 

       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, 4 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: 

 

I. 

Pytanie nr 1 do rozdz. VI pkt. 2 ppkt. 2.3.  

Czy Zamawiający rozważy usunięcie fragmentu zapisu „ ..., a aplikację  Wykonawca przekazuje 

Ministerstwu Zdrowia” z uwagi na fakt, że aplikacja nie stanowi przedmiotu zamówienia tego 

postępowania i nabycie praw autorskich do aplikacji powinno stanowić przedmiot zamówienia 

odrębnego postępowania. 

Odpowiedź: 

Tak, jednocześnie Zamawiający wymaga przekazania wszystkich danych zawartych/wpisanych w 

dzienniczkach elektronicznych w formie elektronicznej, edytowalnej z możliwością importu danych 

Ministerstwu Zdrowia i Jednostce Koordynującej. 

(raportu z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel w wersji nie starszej 

niż z 2007 roku (rozszerzenie pliku „.xlsx”). Dane w pliku nie powinny być zablokowane – powinny 

być gotowe do edycji. Ze względu na dość dużą ilość danych, wszystkie zapisy nie powinny zawierać 

jakiegokolwiek formatowania. Dane powinny zawierać oznaczenia tj: pierwszy wiersz – nagłówki 

kolumn, w których prezentujemy wartości, oraz pierwsza kolumna w której zawarte są 

determinanty wartości z kolumn – np.: „imię i nazwisko pacjenta”, „ID pacjenta”).   

 

Pytanie nr 2 do rozdz. V. Pkt. 7 ppkt. 7.12.2. 

Czy Zamawiający rozważy usunięcie punktu 7 ppkt. 7.12.2 „Wykonawca ma obowiązek pokryć 

koszty leczenia epizodów krwawień u chorych podczas indukcji tolerancji inmmunologicznej (ze 

sprzętem jednorazowego użytku z dostawą do domu pacjenta lub do właściwego CLH)” - z uwagi na 

niemożność oszacowania kosztów takiego leczenia i w efekcie przygotowania oferty cenowej 

produktów leczniczych uwzględniających skalkulowanie kosztów leczenia w oparciu o zdarzenia 

przyszłe i niepewne?  
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Częstotliwość występowania epizodów krwawień podczas ITI jest indywidualna i niemożliwa do 

oszacowania. Przez co opis przedmiotu zamówienia dokonany jest w sposób niejednoznaczny i 

niewyczerpujący, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych (Art. 29.1. Przedmiot 

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie usunie punktu 7 ppkt. 7.12.2 „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)”. 

 

Pytanie nr 3 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.3. 

Kiedy i w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował prawdziwość złożonego oświadczenia w 

ofercie dotyczący terminu implementacji dzienniczka elektronicznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca pierwszy raz najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem 

terminu przedstawił Jednostce Koordynującej informację na jakim etapie jest implementacja 

dzienniczka elektronicznego, drugi raz 2 tygodnie przed upływem deklarowanego terminu, w 

terminie przekazanie potwierdzenia od pacjentów o zaimplementowaniu dzienniczka i 

przeszkoleniu pacjenta z obsługi.   

 

Pytanie nr 4 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.3. 

Jakie sankcje Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy z tytułu niedotrzymania deklarowanego 

terminu implementacji dzienniczka elektronicznego w ofercie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji ogólnych warunków Umowy poprzez wprowadzenie w par 7 

punktu 9. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w implementacji dzienniczka 

elektronicznego Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,01% od wartości 

umowy za każdy dzień opóźnienia.   

 

Pytanie nr 5 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.4. 

Kiedy i w jaki sposób zamawiający będzie weryfikował zapewnienie dostępu do call center do 

personelu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie kontrolował dostęp do  call center na podstawie informacji od pacjentów, 

pracowników CLH i Jednostki Koordynującej czy jest kontakt poprzez wskazany telefon z 

pracownikami Wykonawcy. Zamawiający oczekuje od wykonawcy podania nr call center wszystkim 

CLH oraz jednostce koordynującej najpóźniej w dniu podpisania umowy z pierwszym CLH. 

 

Pytanie nr 6 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.4. 

Jakie sankcje Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy z tytułu niedotrzymania deklarowanego 

dostępu poprzez call center dla personelu wraz z rozpoczęciem obowiązywania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji ogólnych warunków Umowy poprzez wprowadzenie w par 7 

punktu 10.  Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia uruchomienia  call center Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,01% od wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia.    

Pytanie nr 7 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.2. 

Kiedy i w jaki sposób zamawiający będzie weryfikował prawdziwość złożonego oświadczenia w 

ofercie dotyczącego zapewnienia personelu medycznego do realizacji zamówienia w domu 

pacjenta?  Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przedstawił lekarzom CLH, personel medyczny, który 

będzie współpracował z danym CLH, jednocześnie przedstawi listę całego personelu wraz z 

podziałem na regiony/CLH, danymi kontaktowymi Jednostce Koordynującej.  

 

Pytanie nr 8 do rozdz. VI Pkt. 1 ppkt. 1.2. 

Jakie sankcje Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy z tytułu niedotrzymania deklarowanego 

terminu dotyczącego zapewnienia personelu medycznego do realizacji zamówienia w domu 

pacjenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji ogólnych warunków Umowy poprzez wprowadzenie w par 7 

punktu 11.  Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia zapewnienia personelu medycznego 

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,01% od wartości umowy za każdy 

dzień opóźnienia.   

 

II. 

Dotyczy rozdziału VI pkt. 1 ppkt 1.4 

Pytanie 1: 

Czy przez zapewnienie dostępu poprzez call centre w par. VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zamawiający rozumie 

usługę o standardzie zapewniającym jako minimum możliwość kontaktu pacjenta/lekarza z 

Wykonawcą w okresie trwania umowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, celem : 

a. Proaktywnego ustalenia terminu dostawy do pacjenta lub CLH 

b. Proaktywnego ustalenia terminu odbioru odpadów medycznych 

c. Rozwiązania problemów technicznych z dzienniczkami elektronicznymi 

przez dedykowane osoby 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wymaga dodatkowo możliwości kontaktu z pielęgniarką. 

 

Pytanie 2: 

Czy przez zapewnienie dostępu poprzez call centre w par. VI pkt. 1 ppkt. 1.4 Zamawiający rozumie 

wprowadzenie tej usługi od początku trwania umowy? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Dotyczy rozdziału VI pkt. 1 ppkt 1.3 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający, jako implementację elektronicznego dzienniczka pacjenta, rozumie umożliwienie 

korzystania z dzienniczka w zadeklarowanym przez Wykonawcę czasie dla wszystkich pacjentów 

poprzez: 

a. Przekazanie: mobilnego urządzenia z dostępem do internetu wraz z aplikacją lub dostępu 

do aplikacji pacjentom 

b. Przekazanie wraz z urządzeniem instrukcji szkoleniowych 

c. Uruchomienie call centre z obsługą pomocy technicznej? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Dotyczy rozdziału VI pkt. 2 ppkt 2.3 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający rozważy usunięcie fragmentu zapisu „ ..., a aplikację  Wykonawca przekazuje 

Ministerstwu Zdrowia” gdyż aplikacja oferowana dla pacjentów i Centrów Leczenia Hemofilii w 

ramach niniejszego postępowania może być wykorzystywana jedynie do raportowani leczenia 

produktami Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
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Tak, Zamawiający usuwa wnioskowany zapis. Jednocześnie Zamawiający wymaga przekazania 

wszystkich danych zawartych/wpisanych w dzienniczkach elektronicznych w formie elektronicznej, 

edytowalnej z możliwością importu danych Ministerstwu Zdrowia oraz Jednostce Koordynującej. 

Raport z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel w wersji nie starszej 

niż z 2007 roku (rozszerzenie pliku „.xlsx”). Dane w pliku nie powinny być zablokowane – powinny 

być gotowe do edycji. Ze względu na dość dużą ilość danych, wszystkie zapisy nie powinny zawierać 

jakiegokolwiek formatowania. Dane powinny zawierać oznaczenia tj: pierwszy wiersz – nagłówki 

kolumn, w których prezentujemy wartości, oraz pierwsza kolumna w której zawarte są 

determinanty wartości z kolumn – np.: „imię i nazwisko pacjenta”, „ID pacjenta”).   

 

Dotyczy rozdziału VI pkt. 2 ppkt 2.3 

Pytanie 5: 

Czy w związku z zapisem „…..., a aplikację  Wykonawca przekazuje Ministerstwu Zdrowia” 

Zamawiający dopuści możliwość udzielenia nieodpłatnej lub odpłatnej licencji na terytorium RP dla 

MZ w przypadku gdy aplikacja „dzienniczek elektroniczny” wykorzystywana jest przez wykonawcę 

w innych krajach lub dla innych obszarów terapeutycznych, a zatem nie jest wykorzystywana tylko 

do niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przekazania Ministerstwu Zdrowia wszystkich danych zawartych/wpisanych 

w dzienniczkach elektronicznych w formie elektronicznej, edytowalnej z możliwością importu 

danych. Raport z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel w wersji nie 

starszej niż z 2007 roku (rozszerzenie pliku „.xlsx”). Dane w pliku nie powinny być zablokowane – 

powinny być gotowe do edycji. Ze względu na dość dużą ilość danych, wszystkie zapisy nie powinny 

zawierać jakiegokolwiek formatowania. Dane powinny zawierać oznaczenia tj: pierwszy wiersz – 

nagłówki kolumn, w których prezentujemy wartości, oraz pierwsza kolumna w której zawarte są 

determinanty wartości z kolumn – np.: „imię i nazwisko pacjenta”, „ID pacjenta”).   

 

Dotyczy rozdziału V pkt.7 ppkt 7.12.2 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający ma na myśli ciężkie krwawienia występujące spontanicznie, niezwiązane z 

urazem , niezwiązanie z zabiegami chirurgicznymi, występujące nie częściej niż raz w miesiącu? 

Odpowiedź: 

Długoterminowa profilaktyka krwawień w hemofilii powikłanej inhibitorem powinna być 

realizowana zgodnie z założeniami Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i 

Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. 

 

Dotyczy rozdziału V pkt. 7 ppkt 7.12. 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający potwierdza, że czas ITI do uzyskania skuteczności ITI lub w razie niepomyślnego 

przebiegu do nieskuteczności ITI wynosi maksymalnie 18 mies. I czy stosowany będzie protokół 

100j/kg m.c. rFVIII codziennie? 

Odpowiedź: 

Nie. Czas ITI do uzyskania skuteczności ITI lub w razie niepomyślnego przebiegu do orzeczenia 

nieskutecznej ITI wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 

Początkowo  100j/kg mc rFVIII codziennie  ale w razie niekorzystnych czynników (maksymalne 

stężenie inhibitora > 200 j.B./ml przed lub w trakcie ITI i/lub stężenia inhibitora > 10 j.B./ml 

bezpośrednio przed rozpoczęciem ITI) może nastąpić zmiana dawkowania rFVIII na 100 j/kg mc 2 

razy dziennie. 
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Dotyczy rozdziału V pkt.7 ppkt 7.11.1 oraz rozdziału VI pkt.2 ppkt 2.3 

Pytanie 8: 

Zamawiający w rozdziale V. pkt 7 ppkt. 7.11.1. określa, iż po stronie wykonawcy należy 

zapewnienie ścisłej ewidencji dostarczonego czynnika kontroli zużycia poprzez implementację 

dzienniczka elektronicznego. 

Z powyższego wynika, że Zamawiający określił wymagania implementacji dzienniczka 

elektronicznego jako wymóg bezwzględny w ramach realizowanego zamówienia publicznego. 

Jednocześnie w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 2.3 określa wartość punktową kryterium nr 3 

zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta, która wyliczana jest w sposób 

umożliwiający niezaoferowanie dzienniczka elektronicznego: 

2.3.4. Brak zgody na zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta- 0 pkt 

Z analizy przytoczonych zapisów wynika, że zamawiający będzie nadawał wagi punktowe ()pkt) za 

brak zgody implementacji elektronicznego dzienniczka pacjenta, które to wymaganie wskazał jako 

obowiązujące w rozdziale V. pkt 7 ppkt. 7.11.1. SIWZ. Brak zgody jest rezygnacją ze stosowania 

elektronicznego dzienniczka pacjenta. Czy zamawiający dokona zmiany opisu do wymagań 

implementacji elektronicznego dzienniczka z obligatoryjnego na fakultatywne wymaganie? 

Odpowiedź: 

Nie. Implementacja dzienniczka elektronicznego jest obligatoryjna.  

W SWZ  rozdział VI pkt. 2 ppkt. 2.3.4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2.3.4.  zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta w terminie powyżej 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy - 0 pkt”. 

 

Dotyczy rozdziału V pkt. 7 ppkt 7.12.1 oraz rozdziału  V pkt. 7 ppkt 9 

Pytanie 9: 

W punkcie 7.12.1. opisano, że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć czynnik krzepnięcia do 

wywołania tolerancji immunologicznej do domu pacjenta lub do właściwego CLH. 

W pkt. 7 ppkt. 9.opisano, że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć czynnik krzepnięcia do 

wywołania tolerancji immunologicznej, zgodnie z pkt 8, do RCKiK wskazanego przez Narodowe 

Centrum Krwi. Czynnik krzepnięcia do wywoływania immunotolerancji musi zawierać zestaw do 

podawania, o którym mowa w pkt 1.2.3 albo zestaw zawierający igły kompatybilne do podawania 

poprzez port naczyniowy założony u pacjenta poddanego immunotolerancji (jeśli u pacjenta port 

naczyniowy założono) 

Prosimy o doprecyzowanie, gdzie zatem wykonawca ma obowiązek dostarczyć czynnik krzepnięcia 

do wywołania ITI? 

Odpowiedź: 

Czynnik na ITI należy dostarczyć do domu pacjenta lub do właściwego CLH w zadaniu nr 1 

natomiast do RCKiK w zadaniu nr 2. 

 

Dotyczy załącznika nr 1a-ogólne warunki umowy: par 4 pkt 15: 

Pytanie 10. 

W jakim czasie po zakończeniu umowy Kupujący dostarczy sprzedającemu urządzenia - podlegające 

zwrotowi na rzecz Kupującego ze strony pacjenta? 

Odpowiedź: 

Wykonawca może odebrać od pacjenta chłodziarki niezwłocznie po odebraniu ostatnich odpadów 

medycznych, które zostały wytworzone podczas podawania czynnika krzepnięcia dostarczonego 

przez Sprzedającego. Urządzenia do implementacji dzienniczka elektronicznego może odebrać od 

pacjenta po Tygodniu. od zaraportowania podania ostatniej dawki czynnika krzepnięcia otrzymanej 

w ramach profilaktyki od Sprzedającego. 

Aplikacja dostępna przez lekarza w CLH musi być dostępna przez co najmniej 6 miesięcy od 

ostatniego podania czynnika, przez ostatniego pacjenta w danym CLH. 
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III. 

Rozdział V Punkt 7.1.4. SIWZ 

1) Czy w przypadku gdy jest wymagane przechowywanie produktu leczniczego (koncentratu 

rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII) zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w 

temperaturze +2
0
C - +8

0
C Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pacjentom po 2 chłodziarki (dla 

produktu leczniczego i na odpady medyczne) czy wystarczy jedna? Zapis ten został nieprecyzyjnie 

sformułowany w SIWZ. 

Odpowiedź 

Tak, ponieważ nie wolno przechowywać leków wraz z odpadami medycznymi. 

2) Jaka procedura powinna być zastosowana w przypadku odmowy przyjęcia 

chłodziarki/chłodziarek przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta?  

Odpowiedź 

W razie odmowy przyjęcia chłodziarki do odpadów medycznych przez rodzinę pacjenta należy 

poinformować właściwe Centrum Leczenia Hemofilii. 

3) Czy zaoferowanie chłodziarki będzie rozumiane jako dopełnienie przez wykonawcę            

obowiązku, bez względu na odmowę, wyrażoną na piśmie, przyjęcia jej przez            

pacjenta/opiekuna prawnego pacjenta? 

Odpowiedź 

Odmowa przyjęcia chłodziarki przez rodzinę pacjenta wymaga pisemnego udokumentowania przez 

rodzinę pacjenta i wykonawca przekazuje je do Centrum Leczenia Hemofilii. 

 

Rozdział V Punkt 7.9. SIWZ 

1) W związku z wymaganiem Zamawiającego dostarczenia o 15% większej ilości zestawów do 

infuzji do portów naczyniowych niż przewidywana liczba podań czynnika krzepnięcia prosimy o 

określenie kiedy/w jakim momencie powinna zostać dostarczona 15% nadwyżka zestawów do 

infuzji do portów naczyniowych (czy przy pierwszej dostawie, czy w wyznaczonych okresach – 

kwartalnych, półrocznych, rocznych – jeśli tak to jakich?). Informacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia dostępności zestawów do infuzji do portów naczyniowych. 

Odpowiedź: 

15% większej ilości dostarczy przy każdorazowej (co miesięcznej) dostawie. 

 

2) W związku z powyższym kiedy Wykonawca otrzyma informację o przewidywanej liczbie 

podań czynnika krzepnięcia tak aby mógł zapewnić większą o 15% ilość zestawów do infuzji do 

portów naczyniowych? 

Odpowiedź: 

W zamówieniu składanym przez CLH. 

 

Rozdział V Punkt 7.12. SIWZ 

W związku z odpowiedzialnością finansową Wykonawcy za pełny koszt leczenia powikłań 

nowopowstałego krążącego inhibitora czynnika krzepnięcia VIII Wykonawca prosi o informację czy 

przed rozpoczęciem leczenia nowym czynnikiem (w przypadku wygrania postępowania 

przetargowego przez Wykonawcę) pacjenci zostaną objęci badaniami na obecność inhibitorów, tak 

aby nie było wątpliwości, że powstanie inhibitorów wystąpiło po podaniu czynnika krzepnięcia 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Rozdział V Punkt 5.1. 

W Rozdziale V SIWZ w punkcie 5  - Warunki Finansowania i płatności – w podpunkcie 5.1 

Zamawiający podał, iż:  

,,5.1. Płatność będzie dokonana po doręczeniu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego, potwierdzającego należytą dostawę przedmiotu zamówienia, oryginałów dokumentów 
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potwierdzających odbiór asortymentu przez opiekuna prawnego pacjenta oraz faktury VAT (z datą 

ważności czynnika krzepnięcia), w terminie do 90 dni, liczonych od daty doręczenia ww. dokumentów 

Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę”. 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z:  

,,w terminie do 90 dni od daty doręczenia ww. dokumentów Zamawiającemu…’’ 

na:  

w terminie do 60 dni od daty doręczenia ww. dokumentów Zamawiającemu? 

Zwracamy uwagę, iż zaproponowany termin płatności 90 dni jest niezgodny z prawem, gdyż  

zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 

2016.0.684), w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, jak 

również interpretacją Ministerstwa Rozwoju:  

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/prawo-dla-przedsiebiorcy/terminy-zaplaty-w-

transakcjach-handlowych/pytania-i-odpowiedzi/,  

termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni od daty doręczenia faktury lub 

rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub usługi i powyżej tego terminu należą się 

wierzycielowi odsetki ustawowe w wysokości 9,5% w skali roku.  

Odpowiedź: 

Tak, licząc od końca miesiąca w którym została złożona faktura. 

 

Rozdział VI SIWZ 

W związku z zapisami Rozdziału VI SIWZ Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie następujących 

kwestii: 1) W związku z faktem iż w kryterium 2 oceny (Zapewnienie personelu do realizacji 

przedmiotu zamówienia w domu pacjenta) jak również w kryterium 3 (Zaimplementowanie 

elektronicznego dzienniczka pacjenta) Zamawiający odnosi się do terminów od dnia podpisania 

umowy przez Wykonawcę to czy baza danych pacjentów i lekarzy Centrów Leczenia Hemofilii, 

którzy będą w kontakcie z pacjentami w ramach przesyłania danych z elektronicznego dzienniczka, 

zostanie przekazana Wykonawcy wraz z umową?  

Odpowiedź  

Tak. 

 

Pragniemy zauważyć, iż termin: ,,do 7 dni od podpisania umowy w kryterium oceny 2 i 3” (umowa z 

Wykonawcą zostanie podpisana najpóźniej na przełomie listopada i grudnia 2017 r., a pierwszą 

dostawę do pacjentów Zamawiający przewiduje od 1 marca 2018 r. czyli te dwa terminy dzieli 

około 4 miesiące)  jest terminem bezzasadnym i preferującym Wykonawcę obecnie realizującego 

świadczenie, przez co Zamawiający narusza art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż nie 

zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W związku z 

powyższym Zamawiający ustanawiając termin: ,,do 7 dni od podpisania umowy” w kryterium 2 i 3, 

Zamawiający udziela Wykonawcy obecnie realizującemu świadczenie, minimum 15 pkt. przewagi 

nad resztą wykonawców, co może skłonić obecnego Wykonawcę świadczenia do podwyższenia 

ceny, a tym samym narazić budżet na straty.  

W związku z powyższym:  

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Kryterium oceny nr 2 (w Punkcie 2.2.1. 

Rozdział VI) - Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia w domu pacjenta: 

2.2.1. Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia w domu pacjenta w terminie do 

1 miesiąca od dnia podpisania umowy i przekazania bazy danych pacjentów Wykonawcy (w 

zadaniu I) - 10 pkt, 

2.2.2. Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia w domu pacjenta w terminie do 

3 miesięcy od dnia podpisania umowy - 5 pkt, 

2.2.3. Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia w domu pacjenta w terminie do 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy - 2 pkt, 

2.2.4. Brak zgody na zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia - 0 pkt. 
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Odpowiedź: 

Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia ppkt 2.2.4. Zapewnienie personelu do realizacji 

przedmiotu zamówienia w domu pacjenta w terminie powyżej 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy - 0 pkt.  

3) Czy Zamawiający wyraża z zgodę na zmianę w Kryterium nr 3: (w Punkcie 2.3.1. Rozdziału 

VI) - Zaimplementowanie elektronicznego  dzienniczka pacjenta:  

2.3.1. Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta w terminie do 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy i przekazania bazy danych pacjentów Wykonawcy (w zadaniu I) - 20 pkt, 

2.3.2. Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta w terminie do 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy - 10 pkt, 

2.3.3. Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta w terminie do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy - 5 pkt, 

2.3.4. Brak zgody na zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta - 0 pkt. 

Odpowiedź: 

Tak. Jednocześnie Zamawiający zmienia 2.2.4. Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka 

pacjenta w terminie powyżej 6 miesięcy od dnia podpisania umowy - 0 pkt 

 

4) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu: ,,zaimplementowanie elektronicznego 

dzienniczka pacjenta”. Co Zamawiający rozumie przez wyrażenie ,,zaimplementowanie”?  

Precyzyjne wyjaśnienie tego pojęcia przez Zamawiającego ma niezwykłe znaczenie nie tylko dla 

wykonawców, ale naszym zdaniem również dla Ministerstwa Zdrowia skoro 1/5 oceny (20 pkt. ze 

100 pkt. możliwych) jest przewidziana w ocenie oferty, 

biorąc pod uwagę iż: 

• fundusze publiczne (koszt zaimplementowania elektronicznego dzienniczka pacjenta jest w 

cenie oferty) mają zostać wydatkowane na świadczenie, które nie było ustalone w trakcie 

negocjacji dotyczących refundacji pomiędzy wykonawcami (podmiotami Odpowiedzialnymi) a 

Ministerstwem Zdrowia; 

• w §4 Ogólnych Warunków Umowy, w punkcie 12, Zamawiający nałożył na wykonawcę 

obowiązek zapewnienia ścisłej ewidencji dostarczonego czynnika włącznie z wpisem do 

elektronicznej bazy danych daty dostawy i odbioru leku przez pacjenta, ilości, wielkości opakowań, 

serii i daty ważności preparatu, ilości pozostającego u pacjenta leku; 

• w punkcie 2.3.4. Zamawiający umieścił zapis, że Wykonawca może wyrazić brak zgody na to 

świadczenie, czym potwierdził iż zapewnienie przez Wykonawcę ścisłej ewidencji dostarczonego 

czynnika i dokonanie przez niego wpisu do elektronicznej bazy danych jest dla niego wystarczające. 

 

Pragniemy zauważyć iż druk oferty, w odróżnieniu od SIWZ, nie przewiduje wyboru przez 

Wykonawcę punktu 2.2.4. ani 2.3.4.  (braku zgody). Zamawiający w punkcie 7 Rozdział I umieścił 

zapis iż Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorze formularza ,,OFERTA” 

opracowanym przez Zamawiającego.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga obligatoryjnego zaimplementowania dzienniczka elektronicznego, zapis o 

możliwości wyrażenia braku zgody zostaje wykreślony a kryterium oceny ofert otrzymuje zapis: 

„Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta w terminie powyżej 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy - 0 pkt”. 

 

5) W związku z kryterium nr 2 (Punkt 2.2 Rozdział VI) - Zapewnienie personelu do realizacji 

przedmiotu zamówienia w domu pacjenta, rozumiejąc iż dane dotyczące pacjentów jako dane 

wrażliwe zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

jednocześnie aby możliwe było zorganizowanie personelu medycznego do realizowania 

świadczenia w domu pacjenta zwracamy się z prośbą o podanie listy miejscowości  i liczby 

pacjentów w danych miejscowościach, którzy mieliby być objęci opieką personelu medycznego wg 

następującego schematu: 
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Lublin – 3 pacjentów 

Tomaszów Mazowiecki – 1 pacjent 

Dzięki takiej liście będzie możliwe szybsze zorganizowanie personelu do realizacji świadczenie 

przedmiotu zamówienia w domu pacjenta jak również pozwoli Wykonawcy uczciwe ocenić koszty z 

tym związane. 

Odpowiedź: 

Liczba pacjentów określona jest w SIWZ. Na zlecenie lekarza CLH personel medyczny realizuje 

świadczenie w domu/miejscu zamieszkania pacjenta. Dokładna lista zostanie przekazana 

wykonawcy przy podpisywaniu umowy.  

 

6) Odnośnie Punktu 2.3.(strona 17 i 18 SIWZ) : 

Prosimy o wyjaśnienie następującej sprzeczności i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w związku 

z dwoma sprzecznymi względem siebie zapisami, a mianowicie: 

• ,,Obsługa dzienniczka elektronicznego leży po stronie Wykonawcy”   

• ,,Zaimplementowanie elektronicznego dzienniczka pacjenta, który pozwoli na 

raportowanie przez pacjenta….” 

Prosimy o odpowiedź: Kto odpowiada za obsługę/ kto raportuje za pomocą dzienniczka 

elektronicznego? 

Odpowiedź: 

Pacjent raportuje/wpisuje do dzienniczka elektronicznego wymagane dane, wykonawca 

zobowiązany jest do przeszkolenia pacjenta w zakresie obsługi dzienniczka, instrukcji 

szkoleniowych oraz poprzez call centre obsługi pomocy technicznej. 

 

§7 Ogólnych Warunków Umowy (Zadanie I) – Załącznik nr 1a do SIWZ 

1) W Ogólnych Warunkach Umowy w § 7 (Zadanie I) Kupujący zastrzega sobie prawo do 

nałożenia rozlicznych, bez ustanowionego limitu, niewspółmiernych zdaniem Wykonawcy, kar 

umownych. Pragniemy zwrócić uwagę Kupującemu iż Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 

sierpnia 2015 r. (sygnatura akt KIO 1546/15), dotyczącym prowadzonego przez Zamawiającego (w 

imieniu Kupującego)  postępowania ZZP-131/15, jednoznacznie wypowiedziała się za 

ograniczeniem kar umownych. W związku z powyższym czy Kupujący wyrazi zgodę na zmianę 

wysokości kary umownej z tytułu opóźnienia dostawy z 2% od wartości niewykonanej części 

dostawy za każdy dzień opóźnienia na 0,2%  od wartości niewykonanej części dostawy za każdy 

dzień opóźnienia.  Pragniemy zauważyć iż realizacja kontraktu jest przewidziana do końca 2019 r. i w tak długim 

okresie trudno przewidzieć wszystkie okoliczności zwłaszcza iż Kupujący nie określił, iż kara będzie 

obowiązywała w przypadku zawinionego przez Sprzedającego opóźnienia dostawy, ale generalnie 

za każde opóźnienie dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar (ponieważ opóźnione dostawy stanowią 

zagrożenie życia i zdrowia dzieci). 

 

2) Odnosząc się do zapisu w § 7 punkcie 3 Ogólnych Warunków Umowy, a mianowicie: 

,, 3. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Kupującego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, 

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której 

mowa w § 2 ust.1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1.”  

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w punkcie 3 poprzez wykreślenie słów ,,bez zgody Kupującego” 

na:  

 

3. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy, bądź 

odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci 
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Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust.1. 

Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis w par. 7 pkt 3 OWU: 

„3. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy, bez 

uprzedniego co najmniej 3 miesięcznego wyprzedzenia, poinformowania Zamawiającego (Jednostki 

Koordynującej) o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, bądź odstąpienia Kupującego 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę 

umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust.1. Powyższe nie 

wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1 

Powyższy zapis pozwala mieć gwarancję zapewnienia ciągłości dostaw.  

 

§8 Ogólnych Warunków Umowy (Zadanie II) – Załącznik nr 1b do SIWZ 

1)  Odnosząc się do zapisu w § 8 punkcie 5 Ogólnych Warunków Umowy, a mianowicie: 

5. ,,W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 

umowy, o której mowa w §2 ust.1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na 

podstawie ust. 1. i 4. naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.” 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w punkcie 5 poprzez wykreślenie słów ,,bez zgody 

Zamawiającego” na:  

 5. ,,W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy,  bądź 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w §2 

ust.1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1. i 4. naliczonych 

do dnia odstąpienia od umowy.” 

Odpowiedź: 

§ 8 OWU ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania 

postanowień niniejszej umowy, bez winy Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust.1. Odstąpienie od 

umowy  następuje  ze skutkiem ex nunc.”. 

 

IV. 

Pytanie 1 

Zamawiający w pkt. IX.2. SIWZ określił termin składania ofert na dzień 6 listopada 2017 roku na 

godz. 10:00. Z kolei, zgodnie z pkt. X SIWZ otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2017 roku o 

godz. 11:00. 

Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania i otwarcia ofert i ich przedłużenie do dnia 21  

listopada 2017 roku, tj. o 15  dni w  stosunku  do  pierwotnego  terminu składania  i otwarcia ofert. 

Powyższy wniosek jest  niezbędny  ze  względu  na  bardzo  krótkie określenie przez Zamawiającego 

pierwotnego terminu składania i otwarcia ofert. Mając na względzie poniższe wątpliwości 

Wykonawcy zamieszczone w pytaniach do SIWZ, zasadne  jest doprecyzowanie postanowień SIWZ 

na etapie pytań i odpowiedzi, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych w ramach 

wykonywania Zamówienia i umożliwienia wykonawcom  przygotowania kompletnych ofert i 

odpowiedniej wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien przedłużyć termin składania 

i otwarcia ofert o czas niezbędny do ich przygotowania przy uwzględnieniu ewentualnych  zmian 

SIWZ i odpowiedzi  Zamawiającego  do zadanych  poniżej  pytań. Termin składania i otwarcia ofert 

wpływa na konkurencyjność zamówienia udziału wykonawców w postępowaniu. 

Wydłużenie terminu jest uzasadnione również z uwagi na fakt, że zakres zamówienia w ogłoszeniu 

wstępnym był znacząco mniejszy niż zakres niniejszego zamówienia. 
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Odpowiedź  

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert do dnia 21 

listopada br.  

 

Pytanie 2 

Dotyczy Zadania 2 pkt 3 SIWZ (str. 10) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę SIWZ polegającą na doprecyzowaniu terminu i dostawy 

poprzez dodanie, że I dostawa nastąpi nie później niż w dniu 16 grudnia 2017 roku? Powyższy 

wniosek jest zasadny ze względu na konieczność zaplanowania przez wykonawców terminów 

dostaw przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, należy podkreślić, że taka zmiana nie wpływa 

istotnie na realizację przedmiotu umowy. 

Odpowiedź  

Termin pierwszej dostawy w zadaniu II otrzymuje w SIWZ nowe brzmienie: 

„I dostawa – 2 000 000 j.m. najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017 roku.”. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Zadania 1 - pkt V.7.1.4 (str. 10) SIWZ 

Zamawiający określił, że do obowiązków wykonawcy należy „zapewnienie chłodziarki dla 

przechowywania zużytego sprzętu jednorazowego użytku, a jeśli jest to związane z wymaganiami 

Charakterystyki Produktu Leczniczego także dla wydawanych koncentratów czynników krzepnięcia, 

(aby zapewnić warunki i temperaturę przechowywania zgodną z ChPL); Po zakończeniu realizacji 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru chłodziarki z domu pacjenta w terminie 3 

miesięcy. W przypadku nieodebrania w tym terminie chłodziarki zostaje zutylizowana na koszt 

Wykonawcy".  

Postanowienia SIWZ nie przewidują żadnych postanowień dotyczących warunków użyczenia 

chłodziarki, w tym np. odpowiedzialności Zamawiającego (Kupującego) za jej dostarczenie . 

Konieczne jest uszczegółowienie praw i obowiązków stron w tym zakresie . W związku z 

powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ poprzez dodanie następującej treści: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia na rzecz CLH chłodziarek dla przechowywania 

zużytego  sprzętu jednorazowego użytku,  a  jeśli  jest to  związane  z  wymaganiami 

Charakterystyki Produktu Leczniczego także dla wydawanych koncentratów czynników krzepnięcia, 

(aby zapewnić warunki i temperaturę przechowywania zgodną z ChPL). 

2. Wykonawca zezwala CLH na korzystanie z chłodziarek przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca dostarczy chłodziarki do pacjentów wskazanych przez CLH. Opiekun prawny 

pacjenta dokona odbioru chłodziarki, co zostanie potwierdzone w Protokole Zdawczo- Odbiorczym. 

Protokół następnie zostanie przekazany do CLH, które każdorazowo potwierdzi odbiór chłodziarki 

w ramach Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na oddanie przez CLH chłodziarek w dalsze użyczanie pacjentom 

i ich opiekunom prawnym . 

5. CLH  ponosi  odpowiedzialność  za  użytkowanie  chłodziarki  przez  pacjentów  lub  ich 

opiekunów prawnych, którym zostały udostępnione chłodziarki, w tym w szczególności za utratę i 

uszkodzenie chłodziarki niewynikające z użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

6. CLH zobowiązane jest do zwrotu chłodziarek w stanie niepogorszonym, poza zużyciem 

wynikającym z bieżącego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

7.  Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru chłodziarki z domu 

pacjenta w terminie 3 miesięcy. 
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Jednocześnie, konieczne jest uwzględnienie przekazania chłodziarki w Protokole Zdawczo - 

Odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Niezbędne jest, aby Protokół Zdawczo - 

Odbiorczy przewidywał pozycję potwierdzającą przekazanie Kupującemu odpowiedniej ilości 

chłodziarek do użyczenia. 

Taki obowiązek wykonawcy nie został przewidziany w postanowieniach umowy. W związku z 

powyższym wraz ze zmianą treści SIWZ należy ujednolicić postanowienia umowne w tym zakresie. 

Odpowiedź 

Zgoda Zamawiającego na zapis w SIWZ punkty 1 do pkt 4 oraz pkt 7. 

Pkt. 5 i 6 CLH nie może ponosić odpowiedzialności, nadzór oraz kontrola nad właściwym 

użytkowaniem chłodziarki w domu pacjenta następuje przy dostawie kolejnych partii czynników 

krzepnięcia przez Wykonawcę oraz podczas odbioru odpadów medycznych. W razie stwierdzenie 

nieprawidłowości Wykonawca powinien powiadomić Centrum Leczenia Hemofilii oraz pouczyć 

pacjenta. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Zadania 1 i 2 - pkt V.7 .11. SIWZ, pkt Vl.2.3. SIWZ i § 4 pkt 15 umowy (załącznik nr 1 a do 

SIWZ- implementacja elektronicznego dzienniczka pacjenta) 

a) Zamawiający określił w pkt Vl.2.3. in fine SIWZ, że „obsługa dzienniczka elektronicznego 

leży po stronie Wykonawcy". 

Prosimy o potwierdzenie, że „obsługa" ma dotyczyć czynności dostarczenia nośnika z 

dzienniczkiem elektronicznym i zapewnieniu aplikacji do jego obsługi. Natomiast 'obsługa 

dzienniczka elektronicznego" nie obejmuje jego uzupełniania i weryfikacji wprowadzanych danych 

przez pacjentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że obsługa dotyczy czynności dostarczenia nośnika z dzienniczkiem 

elektronicznym i zapewnieniu aplikacji do jego obsługi. Natomiast obsługa dzienniczka 

elektronicznego nie obejmuje jego uzupełniania i weryfikacji danych przez pacjentów. 

Obsługa dotyczy także rozwiązania problemów technicznych z dzienniczkami elektronicznymi 

poprzez dedykowane osoby w call centre. 

 

b) Zamawiający  w pkt Vl.2.3.  SIWZ wskazał,  że „po zakończeniu  realizacji  umowy dane 

pacjentów przekazywane są od CLH leczącego pacjenta, wszystkie dane przekazywane są Jednostce 

Koordynującej, a aplikację Wykonawca przekazuje do Ministerstwa Zdrowia". Natomiast w § 4 pkt 

15 umowy Zamawiający wskazał, że „urządzenia podlegają zwrotowi przez pacjentów na rzecz 

Kupującego w terminie [***] od zakończenia ich użytkowania". 

 

Powyższe postanowienia nie są konsekwentne. Przede wszystkim należy wskazać, że wykonawcy 

nie mają możliwości przekazania aplikacji do Ministerstwa Zdrowia. Wykonawcy korzystają z 

aplikacji na zasadzie licencji i nie posiadają praw autorskich uprawniających ich do przekazania 

aplikacji do Ministerstwa Zdrowia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przekazania wszystkich danych zawartych/wpisanych w dzienniczkach 

elektronicznych w formie elektronicznej, edytowalnej z możliwością importu danych Ministerstwu 

Zdrowia i Jednostce Koordynującej. 

(raportu z danymi w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel w wersji nie starszej 

niż z 2007 roku (rozszerzenie pliku „.xlsx”). Dane w pliku nie powinny być zablokowane – powinny 

być gotowe do edycji. Ze względu na dość dużą ilość danych, wszystkie zapisy nie powinny zawierać 

jakiegokolwiek formatowania. Dane powinny zawierać oznaczenia tj: pierwszy wiersz – nagłówki 

kolumn, w których prezentujemy wartości, oraz pierwsza kolumna w której zawarte są 

determinanty wartości z kolumn – np.: „imię i nazwisko pacjenta”, „ID pacjenta”).   
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W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ (począwszy od akapitu 

rozpoczynającego się od słów „Po zakończeniu realizacji umowy ...'J i postanowień umowy 

dotyczących dzienniczków elektronicznych w następujący sposób. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia na rzecz CLH urządzeń do raportowania oraz 

oprogramowania  dzienniczków  elektronicznych  o funkcjonalnościach  opisanych  w pkt 

VI.2.3. SIWZ. 

2. Wykonawca zezwala CLH na korzystanie z urządzeń do raportowania oraz oprogramowania 

dzienniczków elektronicznych przez cały okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca dostarczy urządzenia do raportowania oraz oprogramowanie dzienniczków 

elektronicznych do pacjentów wskazanych przez CLH. Opiekun prawny pacjenta dokona odbioru 

urządzenia do raportowania oraz oprogramowania dzienniczków elektronicznych, co zostanie 

potwierdzone w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Protokół następnie zostanie przekazany do CLH, 

które każdorazowo potwierdzi odbiór w ramach Protokołu Zdawczo- Odbiorczego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na oddanie przez CLH urządzeń do raportowania oraz 

oprogramowania dzienniczków elektronicznych w dalsze użyczanie pacjentom i ich opiekunom  

prawnym. 

5. CLH ponosi odpowiedzialność za użytkowanie urządzeń do raportowania oraz oprogramowania 

dzienniczków elektronicznych przez pacjentów lub ich opiekunów prawnych, którym zostały 

udostępnione urządzenia do raportowania i/lub oprogramowanie 

dzienniczków elektronicznych, w tym w szczególności za utratę i uszkodzenie urządzeń do 

raportowania użyczonych przez Wykonawcę, niewynikające z użytkowania  w  sposób zgodny z 

przeznaczeniem. 

6. CLH zobowiązane jest do zwrotu urządzeń do raportowania oraz oprogramowania dzienniczków 

elektronicznych w stanie niepogorszonym, poza zużyciem wynikającym z bieżącego użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem . 

7. Urządzenia do raportowania oraz oprogramowanie dzienniczków elektronicznych zostaną 

zwrócone Wykonawcy w terminie [***] od daty zakończenia realizacji umowy. 

 

c) Wykonawca wnosi o ujednolicenie postanowień SIWZ i umowy w zakresie funkcjonalności, 

użyczenia oraz innych elementów odnoszących się do dzienniczków elektronicznych. 

Odpowiedź  

Zgoda Zamawiającego na zapis w SIWZ punkty 1 do pkt 4 oraz pkt 7. 

Pkt. 5 i 6 CLH nie może ponosić odpowiedzialności, nadzór oraz kontrola nad właściwym 

użytkowaniem urządzeń do raportowania ley po stronie Wykonawcy. Kontrola w domu pacjenta 

następuje przy dostawie kolejnych partii czynników krzepnięcia przez Wykonawcę oraz podczas 

odbioru odpadów medycznych. W razie stwierdzenie nieprawidłowości Wykonawca powinien 

powiadomić Centrum Leczenia Hemofilii oraz pouczyć pacjenta.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy Zadania 1 pkt V.7.12. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ poprzez zmianę postanowienia V.7.12. w 

następujący  sposób: 

„7. 12 W ramach zasady odpowiedzialności finansowej Wykonawca ponosi pełny koszt leczenia 

powikłań nowopowstałego krążącego inhibitora czynnika krzepnięcia VIII, u chorego na hemofilię 

A;" (.. .) 

oraz dodanie podpunktu 

„7. 12.5 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rekombinowanego czynnika omijającego 

inhibitor w celu zapewnienia leczenia krwawienia w trakcie implantacji portu naczyniowego." 

Odpowiedź: 

Zamawiający dodaje ppkt 7.12.5 „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia czynnika 

omijającego inhibitor w celu zapewnienia hemostazy w trakcie implantacji portu naczyniowego",  
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Czy pod sformułowaniem „7. 12.2. 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)" należy rozumieć: dostawę 

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 i jednocześnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

brzmienia 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"?  

Jednocześnie, niezbędne jest, aby powyższe zmiany zostały wprowadzone do postanowień umowy. 

Treść SIWZ powinna być jednolita jak obowiązki wykonawcy wynikające z umowy. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy Zadania  1 - pkt V.7.17 oraz Vl.2 .2. - Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu 

zamówieniu w domu pacjenta 

a) Zamawiający określił w pkt V.7.17, że personel medyczny będzie edukował pacjentów „na 

zlecenie lekarza CLH' . Równocześnie, podległość służbowa personelu będzie sprawowana przez 

Wykonawcę, na którym ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego personelu. Z uwagi na 

konieczność zapewnienia zgodności z przepisami prawa pracy i ujednolicenie SIWZ, wnosimy o 

zmianę fragmentu „na zlecenie lekarza CLH' i na „w porozumieniu z lekarzem CLH' . 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach obowiązków edukacyjnych, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

i. edukacji w domu pacjenta w zakresie dotyczącym realizacji programu (tj. do przekazania 

informacji o chorobie, o sposobie dokonywania wkłuć i podawania czynnika, o powikłaniach, o 

zasadach realizacji programu profilaktycznego), co oznacza jednorazowe szkolenie nowych 

pacjentów i ich opiekunów prawnych włączanych w program. 

ii. edukacji w miejscu przebywania/nauki pacjenta (żłobek, przedszkole, szkoła) w zakresie 

dotyczącym realizacji programu (tj. do przekazania informacji o chorobie, o powikłaniach) co 

oznacza jednorazowe szkolenie osoby sprawującej opiekę nad pacjentem w tym środowisku (przy 

rozpoczęciu edukacji w nowej placówce) wskazanego przez opiekunów prawnych? 

iii. edukacji pracowników POZ w zakresie dotyczącym realizacji programu (tj. do przekazania 

informacji o chorobie, o sposobie dokonywania wkłuć i podawania czynnika, o powikłaniach, o  

zasadach realizacji programu profilaktycznego), co oznacza jednorazowe szkolenie pracowników 

POZ odpowiedzialnych za nowych pacjentów włączanych w program? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy skutecznego, a nie jednorazowego edukowania. Obowiązek 

edukacyjny dotyczy także pacjentów, u których występuje podejrzenie niewłaściwego stosowania 

profilaktyki. 

 

c) Zamawiający w pkt V.2.2. określił, że „personel medyczny na zlecenie lekarza CLH, zobowiązany 

jest do nadzoru nad realizacją świadczenia w miejscu zamieszkania". Wykonawca prosi o 

potwierdzenie, że taki nadzór oznacza dostęp do call center Wykonawcy obsługiwanym przez 

wyspecjalizowany personel medyczny. 

Odpowiedź 

Tak, ale Zamawiający wymaga również, aby w porozumieniu z lekarzem CLH personel medyczny 

pojechał do domu pacjenta i sprawdził w jakich warunkach i jak pacjent realizuje podawanie leku. 
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Pytanie 7 

Dotyczy Zadania 1 - § 7 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ) 

1. Zamawiający w § 7 ust. 1 i 2 umowy określił kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji 

dostawy czynnika krzepnięcia i opóźnienia odbioru odpadów medycznych i zużytego sprzętu 

jednorazowego. Należy jednak wskazać, że wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za 

niezawinione opóźnienie w czasie realizacji umowy. Istotne jest, że zgodnie z powszechnie 

obowiązującym stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna może być naliczona jedynie w 

sytuacji zawinionego działania wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę § 

7 ust. 1 i 2 umowy poprzez określenie kar umownych w sytuacji zwłoki Wykonawcy w dostawie 

czynnika krzepnięcia lub odbioru odpadów medycznych i zużytego sprzętu jednorazowego. 

Odpowiedź 

Nie. 

2. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 7 ust. 3 umowy na następującą treść: „w 

przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących  po  stronie Sprzedającego, 

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 1." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis: 

„3. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy, bez 

uprzedniego co najmniej 3 miesięcznego wyprzedzenia, poinformowania Zamawiającego (Jednostki 

Koordynującej) o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, bądź odstąpienia Kupującego 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę 

umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust.1. Powyższe nie 

wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1.”. 

Powyższy zapis pozwala mieć gwarancję zapewnienia ciągłości dostaw.  

3. Zamawiający w § 7 ust. 7 umowy określił wysokość odsetek za zwłokę w płatnościach w 

wysokości określonej przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Należy podkreślić, że wysokość 

odsetek powinna odnosić się do przepisów kodeksu cywilnego. Wykonawca wnosi o zmianę 

odsetek na odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Odpowiedź 

Nie. 

4. Wykonawca wnosi o dodanie do § 7 ust. 9 o następującej treści: 

„W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego za co najmniej 3 (trzy) faktury wystawione w 

wyniku realizacji umowy przez Sprzedającego, Sprzedający jest  uprawniony do powstrzymania się od 

realizacji kolejnych dostaw wynikających z niniejszej umowy, a Kupującemu nie przysługuje  

uprawnienie do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 

7 ust. 1 powyżej. Uprawnienie Sprzedającego wygasa po zapłacie przez Kupującego zaległych  

należności." 

Odpowiedź 

Nie. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy Zadania 1 § 8 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ) 

1. W § 8 ust. 1 umowy Zamawiający określił, że „Kupujący zastrzega sobie możliwość 

wypowiedzenia umowy z 3 - miesięcznym wyprzedzeniem, tj. w okresie 3 miesięcy od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu istotnych okoliczności,  w których dalsza realizacja Umowy jest dla 

Kupującego niekorzystna i jej wykonanie nie leży w interesie publicznych, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy". 

 

Wykonawca wskazuje, że umowy zawarte w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych powinny 

charakteryzować się pewnością i trwałością. Zamawiający nie może w postanowieniach umowy 

przewidywać jej rozwiązania, w sytuacji gdy jest ona niekorzystna dla niego. Sam fakt, że umowa 
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niekorzystna dla Zamawiającego nie może być przyczyną rozwiązania umowy o zamówienie 

publiczne. Ponadto, Zamawiający przewidział liczne okoliczności uprawniającego go do odstąpienia 

od umowy, stąd też dodatkowe prawo do jej wypowiedzenia stanowi nadużycie pozycji w 

postępowaniu o  udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o 

postanowienia § 8 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Wykonawca wnosi o dodanie do § 8 ust. 3 o następującej treści: 

Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Kupujący opóźnia się w 

dokonywaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z co najmniej 6 faktur wystawionych 

na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 3 

miesięcy od daty ziszczenia się przesłanek określonych powyżej. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy Zadania  1 i 2 pkt Vl.2 .5 SIWZ, § 10 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ) i § 7 umowy 

(Załącznik nr 1b do SIWZ) 

Zamawiający określił jako kryterium nr 5 oceny ofert „ wykonanie zamówienia przy udziela osób 

niepełnosprawnych" . 

W § 10 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ) i w § 7 umowy (Załącznik nr 1b do SIWZ) Zamawiający 

podał, że: 

1. W przypadku oświadczenia przez Sprzedającego w ofercie, iż w trakcie realizacji 

zamówienia czynności będą wykonywane przez osobę posiadającą stopień niepełnosprawności, 

Sprzedający zobowiązany jest podać dane umożliwiające weryfikację informacji, w szczególności 

numer orzeczenia o niepełnosprawności w terminie 7 dni od 

podpisania Umowy, a następnie wraz z każdą fakturą. 

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez 

pracodawcę przed upływem terminu realizacji Umowy, Sprzedający jest obowiązany do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższych postanowień umowy w taki sposób,  aby 

warunek zatrudnienia osób niepełnosprawnych został spełniony także w sytuacji, gdy Wykonawca 

zamieści w Urzędzie Pracy ogłoszenie o pracę dla osób niepełnosprawnych, a w jego wyniku nie 

się żadna osoba niepełnosprawna? Wykonawca nie może zapewnić, że w toku realizacji umowy na 

każdym jego etapie, będzie zatrudniać osobę niepełnosprawną, np. w wyniku rozwiązania 

pracy przez taką osobę. Czy  w takiej sytuacji gotowość  do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 

przez Wykonawcę  będzie wystarczająca? 

W przypadku akceptacji zmiany SIWZ, Wykonawca przedstawia projekt postanowienia do umowy 

uzupełniający dotychczasową treść umowy: 

„3. Sprzedający nie jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, jeżeli wykaże, że 

przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi 

zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Sprzedający ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania,  a niezatrudnienie  osoby niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Sprzedającego będzie uznany w 

szczególności brak w okresie realizacji umowy, osób niepełnosprawnych, zdolnych do wykonania 

zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne skierowane przez właściwy 

organ do Sprzedającego." 

Odpowiedź 

W załączniku 1b do SIWZ, OWU, § 7 dodaje się ust. 3 o treści: „Wykonawca nie jest zobowiązany do 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, jeżeli wykaże, że przedstawił zgłoszenie powiatowemu 

urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku 
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pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania, a 

niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za 

przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak w okresie realizacji 

umowy, osób niepełnosprawnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy 

przez osoby niepełnosprawne skierowane przez właściwy organ do Wykonawcy”. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy Zadania 1 § 5 ust. 3 i 7 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ) oraz § 5 umowy (Załącznik nr 

1b do SIWZ) 

1. Zamawiający określił w § 5 ust. 3 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ), że Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot dostawy. W przypadku wady czynnika 

krzepnięcia ma zostać wymieniony w terminie 48 godzin od momentu zawiadomienia przez 

Zamawiającego. 

Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy „w razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może 

wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy, przy czym jeżeli reklamacja Kupującego okaże 

się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi  Sprzedający". 

Jednak z postanowień umowy nie wynika procedura zgłaszania reklamacji. Umowa nie przewiduje 

również  sposobu odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę . W związku z powyższym, konieczne 

jest określenie dokładnych warunków zgłaszania reklamacji (np. sposobu zgłoszenia  reklamacji, 

terminu jego zgłoszenia), sposobu odrzucenie reklamacji. 

2. Ponadto, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że koszty ekspertyzy w przypadku zasadnego 

odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę ponosi Zamawiający. 

3.  Wykonawca zwraca uwagę, że w § 5 umowy (Załącznik nr 1b do SIWZ) również nie zostały 

określone warunki gwarancji i w ocenie Wykonawcy niezbędne jest ich uzupełnienie. 

Odpowiedź 

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w każdy sposób, jednak dla celów dowodowych pożądana jest 

forma pisemna, czego Zamawiający dotychczas przestrzegał. 

Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty ekspertyzy w przypadku zasadnego odrzucenia 

reklamacji, co wynika a contrario z zapisu § 5 ust. 8. 

Gwarancja jakości jest w istocie rękojmią za wady produktu. Warunki gwarancji są określone w § 5 

oraz przepisach kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy § 5 ust. 8 umowy (Załącznik nr 1b do SIWZ) 

Zamawiający określił, że bez względu na fakt czy odrzucenie reklamacji przez Wykonawcę było 

zasadne czy też nie, Wykonawca ma zawsze ponosić koszty wykonania ekspertyzy. Wykonawca 

powinien pokryć takie koszty tylko wtedy gdy Zamawiający zasadnie uznał, że odrzucenie przez 

Wykonawcę reklamacji było nieuzasadnione. W związku z powyższym, konieczna jest zmiana 

postanowienia umowy polegająca na tym, że koszty wykonania ekspertyzy zostaną poniesione 

przez Wykonawcę tylko wtedy gdy w wyniku przeprowadzenia ekspertyzy okaże się, że odrzucenie 

reklamacji Zamawiającego było niezasadne. Z kolei, Zamawiający pokryje koszty ekspertyzy w 

sytuacji gdy odrzucenie reklamacji przez Wykonawcę było zasadne. 

Odpowiedź 

Zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ, OWU, § 5 ust. 8, Wykonawca ponosi koszty ekspertyzy tylko w 

przypadku, gdy reklamacja lub żądanie Zamawiającego okaże się uzasadnione. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy postanowień umowy i SIWZ 

Zamawiający w SIWZ oraz wzorze umowy używa pojęcia „dni robocze". Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że poprzez dni robocze należy rozumieć okres od poniedziałku do piątku. 

Odpowiedź 
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Zamawiający potwierdza, że przez pojęcia „dni robocze” należy rozumieć okres od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem wolnych dni od pracy oraz świąt. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy Zadania 1 § 12 umowy (Załącznik nr 1a do SIWZ i Załącznik nr 1b do SIWZ) 

Mając na uwadze § 4 ust. 5 umowy Zamawiający określił, że przewidywany termin zakończenia 

dostaw to 31 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym, umowa zostanie zawarta na okres 

dłuższy niż 1 rok. W konsekwencji Zamawiający jest zobowiązany do określenia w postanowieniach 

dotyczących zmian umowy art. 142 ust. 5 PZP. 

Tym samym, Wykonawca wnosi o uzupełnienie przesłanek dopuszczalności zmiany umowy o 

okoliczności wynikające z art. 142 ust. 5 PZP. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę co do przesłanek dopuszczalności zmiany umowy o okoliczności 

wynikające z art. 142 ust. 5 PZP. 

W załączniku 1b do SIWZ, OWU, § 9 ust. 3 dodaje się punkt 10 o treści: „W przypadku zmiany 

okoliczności wymienionych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, o ile będą zachodziły po roku od podpisania 

umowy i miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.”. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy § 8 umowy (Załącznik nr 1b do SIWZ) 

1. W § 8 ust. 1 umowy Zamawiający określił, karę umowną z tytułu opóźnienia Wykonawcy w 

dostawie przedmiotu umowy. Należy wskazać, że wykonawca nie powinien ponosić 

odpowiedzialności za niezawinione opóźnienie w czasie realizacji umowy. Istotne jest, że 

zgodnie z powszechnie obowiązującym stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna może być 

naliczona jedynie w sytuacji zawinionego działania wykonawcy. W związku z powyższym, 

Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 1 umowy poprzez określenie kar umownych w sytuacji 

zwłoki Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 8 ust. 5 umowy na następującą treść: „W 

przypadku odstąpienia Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 2 ust. 

1." 

Odpowiedź 

W załączniku 1b do SIWZ, OWU, § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie produktu 

leczniczego za każdy dzień zwłoki w jego dostawie ponad terminy określone w § 4 ust. 2 i 5.”. 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące załącznika 1b do SIWZ, OWU, § 8 ust. 5 została udzielona 

wcześniej. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy pkt III.2.2 SIWZ 

Zamawiający nie określił szczegółowo warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. Jednocześnie w pkt IV pkt 2.2. określił, że wykonawca zobowiązany 

jest do  posiadania  policy odpowiedzialności  cywilnej  na sumę  gwarancyjną  nie mniejszą niż 1 

500 000,00 zł. W związku z powyższym, Wykonawca prosi o wyjaśnienie warunków udziału w 

postępowaniu. 

Odpowiedź 

W rozdz. III SIWZ Zamawiający podał jedynie krótki opis kryteriów kwalifikacji w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, zgodnie z treścią oświadczenia Wykonawcy składanego 

w części IV sekcja B punkt 5 Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w którym 

Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego. 

W rozdz. IV SIWZ Zamawiający dokładnie sprecyzował minimalny poziom ewentualnie 

standardów na spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym Wykonawca 
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obowiązek przedstawić Zamawiającemu polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1 500 000 PLN (słownie 

jeden milion pięćset tysięcy 00/100). Polisa OC lub inny dokument musi być ważny na dzień 

ofert. 

 

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. przedłuża termin 

składania ofert oraz termin obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do 

dnia 21.11.2017r. do godziny 10:00. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 

155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 21.11.2017 r. o godz. 11:00. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 

 

 

 

 

 


