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Pytania do konkursu  DPR-1/2020: 

 

Pytanie 1. ,,Udzielający Zamówienie oczekuje przedstawienia danych dotyczących doboru dawców 

komórek  krwiotwórczych  w  okresie  2015-2 018,  zgodnych   z  danymi   publikowanymi   przez 

Poltransplant. Zgodnie z przesłanymi przez Udzielającego Zamówienie informacji, procedury te 

obejmują dobory dawców niespokrewnionych i haploidentycznych, jednak tylko dobory dawców 

niespokrewnionych ujęte są w statystyl‹ach Poltransplantu za lata 2015-2017, ponieważ dobory 

dawców haploidentycznycli w tym okresie nie były finansowane z budżetu Poltransplantu, natomiast 

dane za rok 2018 są niepełne. Jakiego udokumentowania wykonania tych procedur oczekuje 

Udzielający Zamówienie?” 

Odpowiedź: Oczekujemy udokumentowania  wykonywanych doborów przez Oferenta w okresie w 

którym Poltransplant doborów nie finansował ( skany zleceń lub oświadczenia ośrodka 

transplantacyjnego). 

 

Pytanie 2: ,,Dane z Biuletynu Poltransplantu za rok 2018 obejmują jedynie okres od 01.01.2018 

do 30.09.2018 (w związku ze zmianą sposobu finansowania procedur). Jakiego rodzaju 

udokumentowania procedur wykonanych w okresie 01.10.2018 do 31.12.2018 oczekuje 

Udzielający Zamówienie?” 

Odpowiedź: Oczekujemy udokumentowania  wykonywanych doborów przez Oferenta w okresie w 

którym Poltransplant doborów nie finansował ( skany zleceń lub oświadczenia ośrodka 

transplantacyjnego). 

 

Pytanie 3 ,, W dokumencie "wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu", zapis w  

punkcie 4 sugeruje, że koszty pobrania próbek krwi od dawców oraz koszty sprowadzenia próbkę krwi 

dawców należy w postaci ryczałtu dołączyć do ceny innych składników doboru. Proszę o potwierdze-

nie, że tak właśnie ma być. Koszty o których mowa są zmienne i zależne od rejestru, z którego pocho-

dzi dawca. Dotychczas koszty te były re-fakturowane.” 

 

Odpowiedź: Tak, należy dodać.  

 
 



 

 

Pytanie 4: ,,W dokumencie "wymagania dotyczące ofert i szczegółowe warunki konkursu", zapis w  

punkcie 3c dotyczący liczby doborów u dzieci jest niespójny z załącznikiem nr 2 - formularza oferto-

wego w którym nie ma miejsca do wpisania tych danych. Czy można w tym załączniku dodać taki 

punkt? 

 

Odpowiedź: Formularz ofertowy ma formę edytowalną. W informacji o łącznej liczbie procedur 

poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych, które oferent  

prowadził  w latach 2015 – 2018, należy ująć dobory dla dzieci.  
 


