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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: 

„Czy Zamawiający umożliwi oferowanie wytworzonych immunoglobulin za pośrednictwem 

wyznaczonego  dystrybutora, zwanego "Dystrybutorem Oferenta" , przyjmując, że 

oferowanie i zaopatrywanie w immunoglobuliny krajowych odbiorców przez Dystrybutora 

Oferenta jest także równoznaczne z udostępnianiem immunoglobulin przez Oferenta na 

rynku polskim ?” 

 

Odpowiedź 1: 

Dopuszcza się możliwość zaoferowania wytworzonych immunoglobulin za pośrednictwem 
wyznaczonego oferenta, zw. dystrybutorem oferenta, przyjmując, że oferowanie i 
zaopatrywanie w immunoglobuliny krajowych odbiorców przez Dystrybutora Oferenta jest 
równoznaczne z udostępnianiem immunoglobulin przez Oferenta na rynku polskim, przy 
czym oferent wskaże Dystrybutora Oferenta w składanej ofercie. 
 

Pytanie 2: 

„W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, wnosimy o zmianę  treści Zał. nr 3 do 

SIWZ poprzez zmodyfikowanie ostatniego zdania w załączniku dopuszczając udział 

Dystrybutora Oferenta: 

 

„Jednocześnie zobowiązuję się raz na kwartał przekazać do Ministra Zdrowia za 

pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi na adres nck@nck.gov.pl, informację 

zawierającą: 

.       liczbę postępowań o udzielenie zamówień na dostawę immunoglobulin na 
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rynku polskim, w których brał udział Oferent i/lub Dystrybutor Oferenta, 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 2021r., 

.       ilość immunoglobuliny dostarczonej w 2021 r. wynikającą z wcześniej 

zawartych umów, tj. zawartych przed dniem ogłoszenia konkursu, których stroną jest Oferent 

lub Dystrybutor Oferenta." 

 

 

Odpowiedź 2: 

 

 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny załącznik nr 3 do Warunków 

Konkursu i nadaje mu nowe brzmienie w ostatnim zdaniu Załącznika: 

 

„Jednocześnie zobowiązuję się raz na kwartał przekazać do Ministra Zdrowia za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi na adres nck@nck.gov.pl, informację 
zawierającą: 
•liczbę postępowań o udzielenie zamówień na dostawę immunoglobulin na rynku polskim, w 
których Oferent i/lub Dystrybutor Oferenta 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.”  
 
Organizator dopuszcza złożenia wraz z ofertą oświadczenia na Załączniku nr 3 w wersji 
niezmienionej tj. o treści w zdaniu ostatnim: 
 
„Jednocześnie zobowiązuję się raz na kwartał przekazać do Ministra Zdrowia za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi na adres nck@nck.gov.pl, informację 
zawierającą: 
•liczbę 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.” 
 

 

Obie wersje Załącznika nr 3 do Warunków Konkursu będą uznane za złożone 

poprawnie. 
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