
 
 

 
 

Warszawa, dnia 20.12.2021r. 
ZZP.ZP.50.167/21.916.21 
 

 

OFERENCI 

 

Dotyczy : postępowania konkursowego dot. „Wyłonienia nabywcy nadwyżek polskiego 

ludzkiego  osocza  z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  – 

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

 

 

Pytanie 1: 

Czy zapis Par. 3 ust.2 Umowy sprzedaży osocza ( „Umowa”) oznacza że sprzedaż osocza z 

terytorium Polski może być dokonana tylko do jednego państwa czy do wielu państw , które 

w tym zapisie Umowy zostaną wskazane ? 

Odpowiedź 1: 

Dostawca dopuszcza możliwość wywozu poszczególnych transz  osocza do różnych 

Państw, które zostaną wskazane przez Nabywcę  w §3 ust 2. Umowy, stanowiącej Załącznik 

nr 2 do Warunków Konkursu  . W takim przypadku należy podać kraj , do którego będzie 

wywożona przez Nabywcę każda transza osocza ( tj. przyporządkować transzę do kraju 

wywozu).   

Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienie treści Par 3 ust 3 zdanie ostatnie Umowy : o jaki „inny” numer niż 
podany powyżej w treści Par 3 ust 3 chodzi , który miałby być podany przez Nabywcę w 
terminie 15 dni przed dokonaniem dostawy, a w szczególności proszę o podanie 
wyjaśnienia: 
a) czy ten numer identyfikacyjny ma być numerem Nabywcy czy numerem faktycznego 
odbiorcy produktu ?  
b) jakie będą skutki jeżeli Nabywca, z przyczyn od niego niezależnych, nie będzie mógł 

podać takiego numeru identyfikacyjnego w terminie 15 dni ? 

Odpowiedź 2: 

Zapis” inny ” numer niż podany dotyczy przypadku, gdy dla danej dostawy miałby być 

zastosowany inny numer identyfikacyjny Nabywcy niż podany w umowie. 

Ad.2a .Zgodnie z zapisami §3 ust.3 numer identyfikacyjny ma być numerem identyfikacyjnym 

Nabywcy.  
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Ad.2b. Jeżeli Nabywca z przyczyn niezależnych nie będzie mógł podać numeru 

identyfikacyjnego w terminie 15 dni , będzie miał zastosowanie §8 ust. 5 Umowy sprzedaży  

osocza  stanowiącej  Załącznik nr 2 do Warunków konkursu. 

Pytanie 3: 

a) Czy dokument wskazany w Par 3 pkt 13 lit. c to dokument wskazany w Ofercie Część III 

Tabela 1 kolumna A „faktura od przewoźnika towarów (z załączoną specyfikacją która 

jednoznacznie identyfikuje transport danej transzy osocza )” i czy ten dokument ma mieć 

każdorazowo dołączoną specyfikację która identyfikuje transport danej transzy osocza ? 

b) Jeżeli odpowiedź na powyższe a) jest twierdząca to czy wskazanie określonego numeru 

identyfikacyjnego danej transzy osocza (ID) może być umiejscowione tylko w tej załączonej 

specyfikacji a nie na fakturze ?  

c) Czy załączanie specyfikacji jest obowiązkowe, czy też wystarczającym jest wskazanie 

wszystkich danych jednoznacznie identyfikujących wysyłkę danej transzy osocza ( numer ID 
i data odbioru( bezpośrednio na fakturze).  
d) Czy podanie numeru ID i wskazanie daty odbioru będą zakwalifikowane jako 
jednoznacznie identyfikujące daną transzę osocza, czy też mogą być wymagane przez 
RCKiK inne dane ? 
e) Zważywszy na sformułowany w dokumencie Oferty Tabela 1 kolumna A wymóg 
dołączenia specyfikacji - czy za taką specyfikację może być uznany Plan Odbiorów Nabywcy 
podpisany przez menedżera odpowiedzialnego u Nabywcy za logistykę na poziomie 
europejskim , bez konieczności podpisywania go przez przewoźnika ?  
Odpowiedź 3: 

a) Dokument wskazany w § 3 pkt.13 lit. c  Umowy sprzedaży osocza  stanowiącej załącznik 

nr 2 do Warunków Konkursu  to  dokument  wymieniony w Ofercie Część III Tabela 1 

Wskazany przez pytającego dokument z kolumny A „ faktura  od przewoźnika towarów ( z 

załączoną specyfikacją , która jednoznacznie identyfikuje transport danej transzy osocza) 

musi mieć (tj.  faktura) każdorazowo dołączoną specyfikację identyfikującą  transport danej 

transzy osocza. 

b) Dane (ID) powinny być umieszczone zarówno na fakturze  jak i na specyfikacji ,żeby  
jednoznacznie  móc przeprowadzić  identyfikację  transzy osocza. 
c) Załączenie specyfikacji jest obowiązkowe . 

d) Podanie numeru ID i data odbioru są elementami  identyfikującymi  daną transzę odbioru.  
Szczegółowe wymogi dotyczące identyfikacji danej transzy osocza są określone w 
Warunkach konkursu. 
Natomiast mogą być wymagane przez RCKiK inne dane w przypadku zaistnienia  sytuacji 
określonej w §.9 ust.2 Umowy – Załącznika nr 2 do Warunków konkursu tj: 
§9  ust.2 ,, W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy, dojdzie do zmiany przepisów w 
zakresie dokumentowania stawki ,,0” w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub 
eksporcie towarów Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów zgodnych z 
nowymi wymogami.” 
e) Za specyfikację nie może być uznany Plan  Odbiorów Nabywcy 
 

Pytanie 4: 

Czy zapis na stronie 4 dokumentu Oferta tj. fraza powyżej Tabeli 1 o brzmieniu „ Dodatkowy 
dokument uzupełniający wynikający z zapisów Par 3 ust 13 lit d Umowy sprzedaży osocza 
 ( z kolumny A i /lub B ) zostanie wybrany przez Oferenta na etapie Umowy „ oznacza iż taki 
dodatkowy dokument może być wybrany przez Oferenta na etapie zawierania umowy 
spośród :  
(i) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w kolumnie A Tabeli 1  
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(ii) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w kolumnie B Tabeli 1 
(iii) lub łącznie, jeden dokument z kolumny A a drugi dokument z kolumny B gdyż użyte „ i ” 
oznacza koniunkcję ?  
Odpowiedź 4: 

Zapis ten  nie oznacza  łącznie   dokumentu z kolumny A i kolumny B. Zapis  oznacza iż  
dodatkowy dokument może być wybrany przez Oferenta na etapie zawierania umowy 
spośród :  

 dokumentów wymienionych  w kolumnie A Tabeli 1  

 dokumentów wymienionych  w kolumnie B Tabeli 1. 
 

Pytanie 5: 

Czy użyte w dokumencie Oferty w Tabeli 1, w kolumnie B zwroty „RCKIK w……..” oznaczają 

„RCKIK w Polsce „ ?  

Odpowiedź 5: 

Zapis ,, RCKiK w …………….” oznacza indywidualnie  Regionalne Centrum  Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa  tj indywidualnego Dostawcę  według wykazu dostawców wskazanych w 

Rozdziale I Warunków konkursu. Pozostawiono niewypełnione pole aby wpisać właściwe 

RCKiK. Zapis  nie oznacza RCKiK w Polsce, tj. łącznie wszystkich RCKiK, gdyby tak było, to 

nie pozostawiono by   pola do wypełnienia.  

Pytanie 6: 

Czy użyte w dokumencie Oferty w Tabeli 1 kolumna A sformułowanie „ faktura od 
przewoźnika towarów „ oznacza że faktura tego przewoźnika towarów może być wystawiona 
przez tego przewoźnika na jakikolwiek podmiot należący do grupy podmiotów Nabywcy ?  
Odpowiedź 6: 

Faktura od przewoźnika towarów musi być wystawiona na Nabywcę. Faktura nie może być 

wystawiona na jakikolwiek podmiot należący do grupy podmiotów Nabywcy. 

Pytanie 7: 

Proszę o wyjaśnienie czy „faktura od przewoźnika towarów” wymieniona w dokumencie 
Oferty w Tabeli 1 może mieć zaczernione jej parametry cenowe czy finansowe ( np. cenę 
usługi przewozu ) ze względu na dochowanie wymogu ochrony tajemnicy handlowej stron 
trzecich , w przypadku posługiwania się dokumentem strony trzeciej dla celów innych aniżeli 
usługa przewozu ?  
Odpowiedź 7: 

Faktura od przewoźnika towarów może mieć zaczernione parametry cenowe czy finansowe 

np. cenę usługi przewozu ze względu  na dochowanie wymogu tajemnicy handlowej stron 

trzecich,  o ile pozwolą na jednoznaczne potwierdzenie wywozu i nie będą budziły 

wątpliwości  w zakresie pozostałych przedstawionych dokumentów. 

Pytanie 8: 

Czy gdyby Umowa sprzedaży osocza została faktycznie zawarta ( podpisana) ze wszystkimi 
RCKiK w ostatnich dniach stycznia lub w pierwszych dniach lutego 2022 to czy zawarty w 
treści Oświadczenia Oferenta stanowiącego Załącznik 3 do Warunków Konkursu ZZP-
167/21 wymóg kwartalnego realizowania deklaracji w ilości co najmniej 25 % wskazanej w 
tym Oświadczeniu ilości immunoglobuliny będzie stosownie zmodyfikowany w odniesieniu 
tylko do dwóch miesięcy (lutego i marca) I kwartału 2022 roku ? 
Odpowiedź 8: 

W opisanym powyżej przypadku dopuszcza się możliwość aby w I kwartale 2022 roku 
realizacja wynosiła mniej niż 25% wskazanej w Oświadczeniu ilości immunoglobulin, z 
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zastrzeżeniem, że po II kwartale 2022 roku realizacja przez Oferenta deklaracji będzie na 
poziomie co najmniej 50% wskazanej w Załączniku 3 ilości immunoglobuliny. 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny załącznik nr 3 do Warunków 
Konkursu. 
 

Pytanie 9: 

Jeśli firma dysponuje własnym transportem, zapewniającym wymagane, specjalistyczne 
warunki do przewozu osocza, czy będzie mogła samodzielnie odebrać osocze?  
Jakie w takim przypadku, czyli transportu własnego nabywcy, będą wymagane dokumenty, 
tak aby spełnić wymagania w kolumnie A Tabeli 1– dokumenty na potrzeby potwierdzenia 
WDT?  
Odpowiedź 9: 

Firma dysponująca własnym transportem , zapewniającym wymagane, specjalistyczne 
warunki do przewozu osocza będzie mogła samodzielnie odebrać osocze.  
W przypadku transportu własnego nabywcy ,  będzie on  zobowiązany przedstawić   
dokumenty z Tabeli nr 1 stanowiącej Załącznik Nr  1 do Warunków konkursu – część III 
formularza oferty tj: 
1) Jeden dokument z grupy ,,A” – dokument obowiązkowy, którym może być w przypadku 
transportu własnego Nabywcy  dokument transportowy np. dokument CMR, tj. dokument 
przewozowy wystawiony przez Nabywcę będącym jednocześnie przewoźnikiem, poszerzony 
o informacje o numer rejestracyjny  samochodu, którym  będzie przewożone osocze 
oraz 
2) Jeden dokument z grupy ,,B” –  dokument obowiązkowy, 
   oraz ( na etapie zawierania umowy) 
3) Jeden   dokument uzupełniający z grupy B,  wynikający z zapisów   § 3 ust. 13 lit d) 
Umowy sprzedaży osocza -załącznik nr 2 do Warunków konkursu,   który zostanie wskazany 
przez Nabywcę na etapie zawierania Umowy . 
 

Pytanie 10: 

Czy firma zajmująca się produkcją surowic kontrolnych i kalibratorów na bazie ludzkiego 

osocza, do badań diagnostycznych in vitro, może wziąć udział w niniejszym postępowaniu 

konkursowym, w celu pozyskania osocza do produkcji swoich wyżej wymienionych 

wyrobów? 

Odpowiedź 10: 

Nie  może wziąć udziału w postępowaniu firma zajmująca się produkcją surowic kontrolnych  

i kalibratorów na bazie ludzkiego osocza do badań diagnostycznych in vitro,  gdyż  

działalność wskazana przez pytającego objęta jest  regulacją Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobie medycznym  a nie Ustawą  z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne w  

zakresie produktu leczniczego, produktu krwiopochodnego.  

Pytanie 11: 

Czy istnieje możliwość odbioru osocza pochodzącego z różnych lokalizacji RCKiK z jednego, 

ustalonego wcześniej miejsca? 

Odpowiedź 11: 

 Nie ma możliwości odbioru osocza, pochodzącego z różnych lokalizacji RCKiK z jednego 

wcześniej ustalonego miejsca. 

Miejsca odbioru osocza zostały określone  dla każdego pakietu w   Warunkach  konkursu w 

załączniku 1A,( Dostawcy osocza według pakietów). Miejscem odbioru osocza  jest  siedziba 

Dostawy. 
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Pytanie 12: 

Mając na względzie, że uczestnik konkursu, z którym zawarto umowę na sprzedaż osocza z 
pakietu nr 1 w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniego konkursu, nie wypełnił zobowiązania 
wynikającego z oświadczenia o analogicznej treści, zawartego w załączniku nr 3 Warunków 
Konkursu 166/20, prosimy o udzielenie informacji, czy został on wykluczony z udziału w 
obecnej edycji konkursu, ponieważ nie daje on gwarancji wywiązywania się ze złożonej 
deklaracji? 
Odpowiedź 12: 

Posiadane informacje i dokumenty potwierdzają wywiązywanie się aktualnego odbiorcy 
osocza z pakietu I ze złożonych deklaracji. 
Jednocześnie nadmienia się, że zapisy Załącznika 3 w obecnym postępowaniu (znak 
postępowania ZZP-167/21) nie są analogicznej treści jak w roku ubiegłym 
 

Pytanie 13: 

Dlaczego warunki bieżącej edycji konkursu nie zawierają postanowień, które prowadziłyby 
do weryfikacji wiarygodności oferentów, bądź też zgodnie z którymi niewiarygodni oferenci 
byliby wykluczeni z udziału w konkursie. 
Odpowiedź 13: 

W rozdziale X Warunki uczestnictwa w konkursie są zapisy dotyczące dokumentów, jakie są 

wymagane od oferenta, które potwierdzają jego wiarygodność. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy również o wyjaśnienie sformułowania zawartego w Załączniku nr 3 do Warunków 

konkursu ZZP-167/21, że wykluczenie będzie dotyczyć „kolejnych edycji konkursu (zarówno 

w 2022 r., jak i następnych)”. Przez okres ilu lat wykluczenie takie będzie obowiązywać? 

Odpowiedź 14: 

Zgodnie z zapisami Załącznika 3 do warunków konkursu wykluczenie może dotyczyć 
bieżącej edycji, a także w przypadku konkursu organizowanego w roku następnym. 
 

Pytanie 15: 

Z oświadczenia zawartego w Załączniku nr 3 do Warunków konkursu ZZP-167/21 wynika, że 

decyzję o wykluczeniu z kolejnych edycji konkursu podejmie Ministra Zdrowia i że jest to 

zależne od jego swobodnego uznania. Jakie okoliczności będą decydować o tym, że decyzja 

o wykluczeniu będzie podjęta lub nie? 

Odpowiedź 15: 

Decyzja o wykluczeniu z kolejnych edycji konkursu jest oparta o weryfikację przekazywanych 

informacji w zakresie wypełnienia warunków zawartych w Oświadczeniu stanowiącym 

Załącznik 3 do Warunków konkursu. 

 

Pytanie 16: 

W świetle treści załącznika nr 3 do Warunków Konkursu („Oświadczenie”) wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zadeklaruje, że wytworzone przez 
niego produkty będą dostępne na rynku polskim poprzez przystąpienie do postępowań o 
udzielenie zamówień na dostawę immunoglobuliny w 2022 r. na rynek polski do programów 
lekowych, ogłaszanych przez podmioty lecznicze lub poprzez udokumentowanie realizacji 
dostaw immunoglobuliny w 2022 r. na rynek polski wynikających z wcześniej zawartych 
umów do programów lekowych, w ilości odpowiadającej co najmniej 75% tego produktu 
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wytworzonego z ilości 228 550 litrów osocza przy założeniu średniej wydajności produkcyjnej 
na poziomie 4,5 g z 1 litra osocza. Prosimy o wskazanie, czy w przypadku 
zmniejszenia/zwiększenia przez dostawców ogólnej ilości osocza, która będzie podlegać 
sprzedaży na rzecz wykonawcy, zadeklarowana przez wykonawcę ilość immunoglobulin 
ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu/zwiększeniu?  
Odpowiedź 16: 

W przypadku zwiększenia / zmniejszenia ogólnej ilości osocza deklarowana ilość 
immunoglobuliny zostanie proporcjonalnie zwiększona / zmniejszona. 
 

Pytanie 17: 

Zgodnie z opisem przedmiotu Konkursu (cz. IV Warunków Konkursu) termin odbioru osocza 
w pakietach nr 1 i 2 został określony na: I transza – II kwartał 2022 roku, II transza – III 
kwartał 2022 roku, III transza - IV kwartał 2022 roku. Prosimy o wskazanie, czy Organizator 
wyrazi zgodę na przesunięcie wymagania dotyczącego dostępności immunoglobulin na 
polskim rynku (wynikającego z treści Załącznika nr 3 do Warunków Konkursu - 
Oświadczenie) z I kwartału na II kwartał 2022 r., z II kwartału na III kwartał 2022 r. oraz z III 
kwartału na IV kwartał 2022 r., tak aby zachować spójność z terminami odbioru osocza i 
możliwością dokładnego określenia ilości osocza, na bazie której zostanie określona ilość 
immunoglobulin oferowanych na polski rynek? 
Odpowiedź 17: 

Dopuszcza się możliwość aby w I kwartale 2022 roku realizacja wynosiła mniej niż 25% 

wskazanej w Oświadczeniu ilości immunoglobulin, z zastrzeżeniem, że po II kwartale 2022 

roku realizacja przez Oferenta deklaracji będzie na poziomie co najmniej 50% wskazanej w 

Załączniku 3 ilości immunoglobuliny. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny załącznik nr 3 do Warunków 

Konkursu.  

 

Pytanie 18: 

Czy Organizator wyrazi zgodę na zmianę ilości immunoglobulin określonych w Załączniku nr 
3 do Warunków Konkursu („Oświadczenie), które miałyby być dostępne na rynku polskim do 
maksymalnie 50% tego produktu wytworzonego z ilości 228 550 litrów osocza przy założeniu 
średniej wydajności produkcyjnej na poziomie 4,5 g z 1 litra osocza, podobnie jak miało to 
miejsce w konkursie organizowanym w ubiegłym roku (tj. „Konkursie ofert na wyłonienie 
nabywcy nadwyżek polskiego ludzkiego osocza  
z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – nie dotyczy osocza 
ozdrowieńców”, znak postępowania: ZZP-166/20)? Zważywszy na ograniczenia  
w dostępności osocza ludzkiego występujące obecnie na całym świecie w związku z 
panującą pandemią COVID-19 i brakiem immunoglobulin na wszystkich rynkach, 
dostarczenie wymaganej przez Organizatora ilości może być bardzo trudne lub wręcz 
niemożliwe. Tak wysokie wymaganie może skłonić część potencjalnych oferentów do 
rezygnacji ze złożenia oferty, co z kolei wpłynie negatywnie na uzyskanie optymalnej ceny 
lub nawet spowodować brak złożenia jakichkolwiek ofert. Z zakupionego w ramach Konkursu 
osocza nie będzie możliwe wyprodukowanie i dostarczenie immunoglobulin w roku 2022 w 
związku z tym, że cykl produkcyjny trwa od 9 do 12 miesięcy. 
Odpowiedź 18: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opublikowanym ogłoszeniu o konkursie. 
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Pytanie 19: 

Czy w przypadku wykonywania dodatkowych testów NAT (HAV i Parvo B19) Oferent będzie 
mógł informować Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa tylko w przypadku 
pozytywnych rezultatów?  
Odpowiedź 19: 

Tak , Oferent będzie mógł informować tylko w przypadku pozytywnych rezultatów. 

 

Pytanie 20: 

W punkcie 1.6.3 załącznika nr II do wzoru Umowy sprzedaży osocza („Wymagania 
jakościowe dla polskiego ludzkiego osocza”) wskazano, że każda pobrana donacja osocza 
ma posiadać ujemne wyniki dla szeregu badań laboratoryjnych, w tym m. in. badań dla 
przeciwciał anty-HIV 1 / 2 i HIV RNA. Prosimy o wskazanie czy badania HIV-NAT obejmują 
również HIV 1 i HIV 2?  
Odpowiedź 20: 

Badania HIV –NAT obejmują HIV-1 i HIV-2. 
 

Pytanie 21: 

Czy Organizator potwierdza, że po ogłoszeniu wyników, zwycięzca Konkursu będzie mógł 
uzgodnić szczegółowe warunki co do kwestii jakościowych z poszczególnymi Regionalnymi 
Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?  
W szczególności w zakresie: dostaw/odbioru osocza, próbek pobieranych do badań metodą 
biologii molekularnej (NAT), kwestii sposobu przekazywania danych dotyczących dostaw 
osocza – sposobu komunikacji, np. przez platformę elektroniczną udostępnioną przez 
zwycięzcę Konkursu.  
Odpowiedź 21: 

Zwycięstwa Konkursu będzie mógł uzgodnić  z poszczególnymi RCKiK, warunki kwestii 
jakościowych w zakresie dostaw/odbioru osocza, próbek pobieranych do badań metodą 
biologii molekularnej (NAT), kwestii sposobu przekazywania danych dotyczących dostaw 
osocza – sposobu komunikacji, np. przez platformę elektroniczną udostępnioną przez 
zwycięzcę Konkursu. 
 

Pytanie 22: 

Jaką wielkość pojemników będą używać Dostawcy w przypadku dostarczania minimalnych 
ilości osocza (200ml/205g) uzyskiwanego metodą automatycznej aferezy w Pakiecie 1 i 
Pakiecie 2? 
Odpowiedź 22: 

Dostawcy w przypadku dostarczania minimalnych ilości osocza (200ml/205g) uzyskiwanego 
metodą automatycznej aferezy w Pakiecie 1 i Pakiecie 2 będą używać pojemników o 
wielkości od 200 ml do 1200 ml.  

 
Pytanie 23: 

Czy wyniki z przeprowadzenia przez Nabywcę audytu na podstawie § 2 ust. 5 i 6 „Załącznika 
nr 2 do Warunków Konkursu” jedynie w odniesieniu do niektórych z dostawców nadwyżek 
osocza wymienionych w Rozdziale I Warunków Konkursu, będą miarodajne i 
reprezentatywne dla wszystkich 21 dostawców nadwyżek osocza tam wymienionych? 
Odpowiedź 23: 

Poza decyzją  i wiedzą  dostawcy(ów) jest czy wyniki z przeprowadzenia przez Nabywcę 
audytu jedynie w odniesieniu do niektórych z dostawców nadwyżek osocza wymienionych w 
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Rozdziale I Warunków Konkursu, będą miarodajne i reprezentatywne dla wszystkich 21 
dostawców, gdyż  zależy to  od przyjętych kryteriów przez   podmiot przeprowadzający 
audyt. 
 

Pytanie 24: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, do jakiego zakresu dokumentacji Nabywca będzie mógł 
uzyskać dostęp podczas zdalnego audytu, o którym mowa w § 2 ust. 6 „Załącznika nr 2 do 
Warunków Konkursu”. 
Odpowiedź 24: 

Nabywca będzie mógł uzyskać dostęp do dokumentacji GMP w zakresie pobierania i 
otrzymywania osocza ludzkiego do frakcjonowania, w tym dokumentację dotyczącą 

zapewniania jakości procesu wytwarzania.   
 
Pytanie 25: 

Czy podczas audytu, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 „Załącznika nr 2 do Warunków 
Konkursu”, Nabywca będzie mógł uzyskać dostęp do próbek osocza we własnym zakresie - 
na potrzeby jego analizy? 
Odpowiedź 25: 

Nabywca podczas audytu , nie będzie mógł uzyskać dostępu do próbek osocza we własnym 
zakresie  na potrzeby jego analizy. 
 

Pytanie 26: 

Jakie uprawnienia będą przysługiwały Nabywcy, jeżeli przeprowadzenie przez Nabywcę 
audytu na podstawie § 2 ust. 5 i 6 „Załącznika nr 2 do Warunków Konkursu” wykaże 
niezgodności z wymaganiami jakościowymi dla osocza określonymi w „Załączniku nr II do 
umowy sprzedaży osocza”? 
Odpowiedź 26: 

Centra Krwiodawstwa przystępując do konkursu  posiadają  zezwolenie na wytwarzanie oraz 
aktualny certyfikat  GMP  , potwierdzający  spełnianie wymagań dla  pobierania i 
otrzymywania  osocza ludzkiego do frakcjonowania. Charakterystyka i jakość osocza 
określona została w Warunkach konkursu , poprzez wprowadzenie opisów dla pakietów 1-8 
osocza oraz  w załączniku nr II do umowy sprzedaży .  W sytuacji wątpliwej dla Nabywcy, 
Dostawca zobowiązuje się do sporządzenia   katalogu działań naprawczych a następnie 
wprowadzenia działań korygujących. 
Pytanie 27: 

Jakie uprawnienia będą przysługiwały Nabywcy, jeżeli na etapie realizowania kontroli osocza 

objętego umową przewidzianej w § 5 „Załącznika nr 2 do Warunków Konkursu” Nabywca 

stwierdzi niezgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w „Załączniku nr II do 

umowy sprzedaży osocza”. 

Odpowiedź 27: 

Zgodnie z regulacją §  5 pkt 4 załącznika nr 2 do Warunków konkursu. 

 

Pytanie 28: 

Czy Organizator konkursu dopuszcza dołączenie próbek osocza dla pakietów o numerach od 

3 do 8? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, wnosimy o zmianę pkt. 3.2. w 

ramach „Załącznika nr II do umowy sprzedaży osocza” poprzez rozszerzenie wymogu 

dołączenia próbek dla osocza we wszystkich pakietach.  
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Odpowiedź 28: 

Organizator nie dołącza próbek osocza dla pakietów o numerach od 3 do 8. 

 

Zarówno udzielone odpowiedzi, jak i wprowadzone zmiany 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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