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WARUNKI KONKURSU

Dotyczy:

Konkursu na wybór prywatnego inwestora
dysponującego technologią i środkami na inwestycję
polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki
przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE PROWADZI SIĘ W JĘZYKU POLSKIM

I. Nazwa i adres prowadzącego Konkurs
Zespół Konkursowy powołany w celu przeprowadzenia postępowania na wybór
prywatnego Inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą
na

wybudowaniu

i

uruchomieniu

fabryki

przetwarzania

osocza

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce, zwany w dalszej
treści „Zespołem”.
Adres do korespondencji:
Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa
tel.: 22 556 49 00; fax.: 22 556 49 30; e-mail: konkurs@nck.gov.pl

II. Forma konkursu
1.

Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.

2.

Konkurs ma charakter otwarty.

3.

Uczestnikami konkursu mogą być Inwestorzy dysponujący technologią i środkami na
inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza
na terytorium RP oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

4.

Zespół zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.

5.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

6.

Wszystkie wymagane przez Zespół dokumenty i oświadczenia sporządzone
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

7.

Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.

Zespół dopuszcza przekazywanie zawiadomień, pytań, informacji i wyjaśnień faksem
lub drogą elektroniczną.

9.

Konkurs składa się z 4 etapów:
a) Etap I – składanie i ocena formalnoprawna wniosków;
b) Etap II – rozmowa aplikacyjna;
c) Etap III – składanie i otwarcie aplikacji:
d) Etap IV – ocena aplikacji i wybór inwestora

10. Zespół ma prawo, na każdym etapie postępowania konkursowego poprawiać
w składanych przez Inwestorów dokumentach konkursowych:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki, nie powodujące istotnych zmian w treści złożonych przez Inwestorów
dokumentów konkursowych.
11. Dokonywanie poprawek, o których mowa w pkt.10 jest możliwe jedynie za zgodą
Inwestora.
12. Zespół ma prawo wezwać Inwestorów do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym
i załączników, o których mowa w rozdz. V pkt. 4 oraz aplikacji.
13. Zespół ma prawo wezwać Inwestorów do uzupełnienia braków formalnych wniosku
wraz z załącznikami i aplikacji, w wyznaczonym przez Zespół terminie.
14. Zespół konkursowy zastrzega sobie prawo zmiany „Warunków Konkursu” na każdym
etapie postępowania konkursowego.
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu konkursowym oraz aplikacji, jak również z udziałem
w rozmowach aplikacyjnych ponosi Inwestor.

III. Opis przedmiotu konkursu oraz warunki brzegowe stanowiące punkt
wyjścia do oceny i wyłonienia prywatnego inwestora
1.

Nazwa przedmiotu konkursu:
Wybór prywatnego Inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję
polegającą

na

wybudowaniu

i

uruchomieniu

fabryki

przetwarzania

osocza

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzania osocza w tej fabryce.
2.

Warunki stanowiące punkt wyjścia do oceny i wyłonienia prywatnego Inwestora
(Inwestorów) dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą
na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzania osocza w tej fabryce, są następujące:

2.1. System i warunki realizacji inwestycji
2.1.1. Posiadanie środków na inwestycję (budowę fabryki i uruchomienie produkcji)
z określeniem planowanych przez prywatnego inwestora/inwestorów wydatków
niezbędnych

do

wybudowania

i

uruchomienia

na

terytorium

RP

fabryki

przetwarzania osocza oraz przetwarzania osocza w tej fabryce.
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2.1.2. Uruchomienie przez Inwestora, do końca 2015 roku, fabryki przetwarzania osocza
na terenie Polski.
2.1.3. Docelowa, planowana przez Inwestora wielkość przerobu osocza w litrach,
z określeniem harmonogramu jej osiągnięcia w oparciu o osocze pochodzące
od polskich dawców.
2.1.4. Udzielenie gwarancji, iż nadwyżki osocza, uzyskiwanego od polskich dawców, będą
sprzedawane

Inwestorowi

tak

długo,

jak

Inwestor

będzie

zabezpieczał

w odpowiednich ilościach produkty frakcjonowania osocza na polski rynek.

2.2.

Warunki zakupu osocza pobranego na terenie RP stawiane Inwestorowi

2.2.1 Inwestor będzie zaopatrywał się w osocze pobierane na terenie RP, po cenach
rynkowych, na podstawie umów zawartych z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa (zwanymi dalej „RCKiK”), z zastrzeżeniem warunków poniższych:
2.2.1.1

W toku postępowania konkursowego Inwestor zaproponuje cenę za 1 litr
polskiego osocza, która będzie ceną gwarantowaną w umowach, nie niższą
jednak niż określona w rozdz. IV pkt 2.1.2.

2.2.1.2

Cena gwarantowana za 1 litr polskiego osocza, o której mowa w pkt 2.2.1.1,
w przypadku wzrostu cen rynkowych (światowych) lub ich spadku będzie
odpowiednio w umowie indeksowana po trzech latach trwania umów z RCKiK
(poprzez zawarcie stosownego/ych aneksu/ów), z uwzględnieniem rozdz. IV pkt
2.1.2.

2.2.2 Gwarancja zakupu osocza od RCKiK w łącznej ilości min. 120.000 litrów rocznie
w każdym roku trwania umowy.
2.2.3 Gwarancja regularnego odbioru osocza z RCKiK (koszty odbioru / transportu
osocza i jego magazynowania będą obciążać Inwestora).

2.3.

Warunki przetwarzania osocza stawiane wobec Inwestora

2.3.1 Gwarancja, że produkty frakcjonowania przeznaczone na rynek polski będą
wytwarzane z jednorodnego (przede wszystkim polskiego) osocza.
2.3.2 Dysponowanie przez Inwestora technologią przetwarzania osocza, na zasadach
własności lub zakupu licencji, przez co najmniej 15 lat, od daty złożenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym.
2.3.3 Gwarancja, iż technologia, którą dysponuje Inwestor, jest technologią nowoczesną,
w której rozwój Inwestor nadal będzie inwestował.
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2.3.4 Technologia przetwarzania osocza, będąca w dyspozycji Inwestora musi zapewniać
możliwość wytwarzania produktów leczniczych, które:
2.3.4.1

będą minimum średnio oczyszczone (czynniki krzepnięcia),

2.3.4.2

będą

produktami

z

jednorodnego

(polskiego)

osocza

(we

wsadzie

do frakcjonowania polskie świeżo mrożone osocze musi stanowić 100%),
2.3.4.3

będą wytwarzane przy zastosowaniu co najmniej dwóch metod inaktywacji
patogenów.

2.3.5 Technologia przetwarzania osocza, którą dysponuje Inwestor, musi gwarantować
wytworzenie co najmniej 4 produktów leczniczych, tj.: czynników krzepnięcia VIII
i IX, roztworów albuminy, immunoglobulin ludzkich do stosowania dożylnego.
Dodatkowo

pożądane

wytworzenia

takich

byłoby

czynników

posiadanie

i

zagwarantowanie

krzepnięcia

jak

np.:

możliwości

koncentrat

zespołów

protrombiny, czynnik krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda.

2.4.

Warunki obrotu produktami leczniczymi wytworzonymi z polskiego osocza

2.4.1. Inwestor podejmie działanie na własny koszt w celu uzyskania pozwoleń
na dopuszczenie do obrotu na terenie RP produktów leczniczych wytworzonych
z osocza uzyskiwanego od polskich dawców dla wszystkich produktów, które byłyby
wytwarzane w fabryce frakcjonowania osocza na terenie RP.
2.4.2. Produkty

frakcjonowania

polskiego

osocza

będą

dostępne

w

obrocie

hurtowym/aptecznym na terenie RP.
2.4.3. Zaopatrzenie finansowane ze środków publicznych w produkty lecznicze,
wytworzone na terenie Polski z osocza, w tym uzyskiwanego od polskich dawców,
będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
2.4.4. Gwarancja, że produkty wytworzone z polskiego osocza zostaną przez Inwestora
w pierwszej kolejności przeznaczone do obrotu (sprzedaży) na polskim rynku,
natomiast ceny tych produktów nie mogą być wyższe, niż ceny rynkowe
(obowiązujące na polskim rynku) produktów leczniczych wytworzonych z innego niż
polskie osocza (ew. regulacja na poziomie cen urzędowych).
2.4.5. Gwarancja zabezpieczenia minimalnych ilości produktów wytworzonych z polskiego
osocza, które corocznie znajdą się w obrocie na terytorium RP oraz ewentualnych
zapasów, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń skutkujących zwiększonym
zapotrzebowaniem.
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IV. Kryterium oceny Inwestora
1. Kryteria bezwzględne dla Inwestora (konieczne do spełnienia na etapie
składania wniosku):
1.1.

Posiadanie środków na inwestycję (budowę fabryki i uruchomienie produkcji), bez
możliwości ubiegania się o poręczenia, gwarancje Skarbu Państwa oraz
angażowania

środków

przedsięwzięcia,

budżetu

z

państwa

określeniem

w

jakiejkolwiek

planowanych,

fazie

przez

realizacji

prywatnego

Inwestora/Inwestorów, wydatków niezbędnych do uruchomienia na terytorium RP
fabryki przetwarzania osocza:
1.1.1. jeśli będą to środki własne jednego Inwestora: potwierdzone przez bank
dysponowanie

przez

Inwestora

środkami

odpowiadającymi

potrzebom

inwestycyjnym,
1.1.2. jeśli będą to środki z kredytu bankowego: potwierdzona przez bank, np.
w formie promesy, zdolność kredytowa Inwestora/Inwestorów, odpowiadająca
potrzebom inwestycyjnym,
1.1.3. jeśli będą to łącznie środki własne więcej niż jednego Inwestora np. w ramach
konsorcjum firm: potwierdzone przez bank(i) dysponowanie przez inwestorów
środkami odpowiadającymi potrzebom inwestycyjnym,
1.2.

Technologia przetwarzania osocza, którą dysponuje Inwestor, gwarantująca
wytworzenie co najmniej 4 produktów leczniczych, tj.: czynników krzepnięcia VIII
i

IX,

albuminy,

immunoglobuliny

ludzkiej

do

stosowania

dożylnego

(na potwierdzenie stosowne zezwolenie/a na wytwarzanie poszczególnych
produktów leczniczych).
1.3.

Posiadanie przez Inwestora/Inwestorów, aktualnego na dzień złożenia wniosku
o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu

konkursowym,

pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski czterech podstawowych produktów
leczniczych, tj. czynników: VIII i IX, roztworów albuminy, immunoglobuliny ludzkiej
do stosowania dożylnego.
1.4.

Dysponowanie

przez

Inwestora

technologią

przetwarzania

osocza,

przez

co najmniej 15 lat, od daty złożenia wniosku – ze wskazaniem podstaw
dysponowania technologią (prawo własności, zakup licencji).
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Kryteria podlegające ocenie (konieczne do określenia na etapie składania

2.

aplikacji):
2.1.

Cena zakupu 1 litra polskiego osocza – gwarantowana w okresie 3 lat licząc
od daty podpisania umów z RCKiK.

2.1.1. Cena, o której mowa powyżej, winna zawierać wszelkie koszty i obciążenia
związane z odbiorem osocza, a w szczególności:
2.1.1.1

wszelkie koszty i obciążenia związane z odbiorem osocza,

2.1.1.2

wszelkie koszty i obciążenia wynikające z procedury badań i audytów,

2.1.1.3

koszty załadunku i rozładunku polskiego świeżo mrożonego osocza,

2.1.1.4

koszty ubezpieczenia,

2.1.2. Cena minimalna zakupu 1 litra polskiego osocza, w okresie do końca 2015 roku nie
może być niższa niż 65 Euro.
2.1.3. Aplikacja zawierająca niższą cenę od ceny określonej w pkt 2.1.2 zostanie
odrzucona.
2.2.

Planowana do zakupu docelowa ilość polskiego osocza.

2.3.

Termin uruchomienia na terenie Polski produkcji leków z polskiego osocza,
z uwzględnieniem terminów (w latach):

2.3.1. wybudowania fabryki,
2.3.2. zainstalowania linii technologicznej,
2.3.3. walidacji procesu produkcyjnego,
2.3.4. zatrudnienia i przeszkolenia pracowników.
2.4.

Liczba nowych miejsc pracy, które Inwestor planuje utworzyć w Polsce,
w związku z inwestycją:

2.4.1. podanie liczby poszczególnych stanowisk pracy,
2.4.2. podanie rodzaju poszczególnych stanowisk pracy.
2.5.

Asortyment produktów leczniczych, które będą wytwarzane z polskiego
osocza:

2.5.1. podanie liczby poszczególnych produktów leczniczych,
2.5.2. podanie rodzaju poszczególnych produktów leczniczych.
2.6.

Liczba i rodzaj metod inaktywacji patogenów w osoczu, stosowanych przez
Inwestora w procesie wytwarzania produktów osoczopochodnych.

2.6.1. podanie liczby poszczególnych metod inaktywacji patogenów w osoczu,
2.6.2. podanie rodzaju poszczególnych metod inaktywacji patogenów w osoczu.
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V. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy podmiot dysponujący technologią i środkami na
inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na
terytorium RP oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce.
2. Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest złożenie w miejscu
wskazanym w niniejszych Warunkach Konkursu, Wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu konkursowym, zwanego w dalszej treści „Wnioskiem”.
3. Wniosek winien zawierać:
a. nazwę, adres Inwestora,
b. adres do korespondencji (oczekiwany w Polsce), nr telefonu, nr faksu, adres
e-mail,
c. Imię, Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zespołem.
4.

Wraz z Wnioskiem, Inwestor zobowiązany jest dostarczyć jako załączniki:
4.1.

dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora/Inwestorów, jego/ich
reprezentację:

4.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym.
4.1.2. aktualne zaświadczenie o niekaralności osób wchodzących w skład organu
zarządzającego Inwestora, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem

terminu

składania

w postępowaniu konkursowym
wykonawcy

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

(W przypadku braku zastrzeżenia ze strony

informacji zawartych w treści informacji z Krajowego Rejestru

Karnego, wszystkie zawarte w nim informacje są traktowane jako jawne).
4.2.

Opis fabryki przetwarzania osocza zawierający w szczególności:

a) koszt inwestycji;
b) sposób finansowania inwestycji;
c) lokalizację inwestycji;
d) termin zakończenia inwestycji;
e) planowaną przez inwestora wielkość przerobu osocza w litrach, z określeniem
harmonogramu

osiągnięcia

ilości

docelowej

(z

uwzględnieniem

i wyszczególnieniem osocza pochodzącego od polskich dawców);
f) asortyment produkowanych produktów leczniczych;
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g) planowany okres zaopatrywania się w polskie osocze;
4.2.1. Dokumenty wystawione przez bank(i) potwierdzające posiadanie lub możliwości
dostępu do środków finansowych o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.1.,
w wysokości wskazanej w pkt.4.2.
4.3.

Dokument

potwierdzający

dysponowanie

przez

Inwestora

technologią

przetwarzania osocza, przez co najmniej 15 lat od daty złożenia wniosku –
ze wskazaniem podstaw dysponowania technologią (prawo własności, zakup
licencji), wraz z krótkim opisem technologii zawierającym w szczególności
informacje, o których mowa w rozdz. III pkt.2.3.
4.4.

Aktualne,

na

dzień

złożenia

wniosku

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu konkursowym, pozwolenie na dopuszczenia do obrotu
na terenie Polski czterech podstawowych produktów leczniczych, tj. czynników
krzepnięcia: VIII i IX, albuminy, immunoglobuliny ludzkiej do stosowania
dożylnego,
4.5.

Oświadczenie Inwestora gwarantujące gotowość zakupu i regularny odbiór
nadwyżek polskiego osocza w każdym roku trwania umowy zawartej z RCKiK
w ilości minimum 120 000 litrów rocznie.

4.6.

Oświadczenie

inwestora

gwarantujące

spełnianie

wymagań

określonych

w dokumencie „Warunki Konkursu”.
5. W przypadku Inwestora mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
gdy osoby, o których mowa w pkt. 4.1.2. mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Inwestor składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym,
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli

Inwestor

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1.1. składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
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7. Jeżeli

Inwestor

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1.2. składa
zaświadczenie

właściwego

organu

sądowego

lub

administracyjnego

miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
8. Wszystkie wystawione dokumenty, załączone do Wniosku powinny być wystawione
nie

wcześniej

niż

3

miesiące

przed

upływem

terminu

składania

wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym. Regulacja ta nie ma
zastosowania do rodz. V. pkt 4.3. oraz pkt 4.4.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Inwestor ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i pkt.
7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem,

właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Inwestor ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 8
stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku podpisania Wniosku lub załączników przez inną osobę do reprezentacji
firmy niż wynika to z dokumentów rejestrowych dla uznania ważności czynności
dokonywanych przez tę osobę, do wniosku musi być załączony oryginał
pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzoną notarialnie. Pełnomocnictwo musi
obejmować swoim zakresem całość postępowania konkursowego.
11. W przypadku przystąpienia do konkursu Konsorcjum Inwestorów:
11.1. konsorcjum inwestorów ustanawia pełnomocnika do reprezentowania ich
w konkursie, załączając do wniosku stosowne pełnomocnictwo;
11.2. każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum inwestorów składa osobno
w konkursie dokumenty, o których mowa w pkt.4.1.
11.3. Zespół ma prawo zażądać od konsorcjum inwestorów umowy regulującej ich
współpracę.
12. Wniosek do konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej
kopercie opatrzonej napisem:

NAZWA I ADRES INWESTORA: ................................................................................................
KONKURS: NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI
NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA
OSOCZA NA TERYTORIUM RP ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE
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13. Nie złożenie dokumentów w wymaganych terminach, z zastrzeżeniem rozdz. II pkt.13
oraz złożenie wniosku niezgodnie z Warunkami Konkursu, skutkuje odrzuceniem
Wniosku.
14. Zastrzeżenie

dotyczące

informacji

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Inwestor zobowiązany
jest złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione
informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
wniosku z jednoczesnym załączeniem do wniosku oświadczenia treści „informacje
zawarte na stronach od nr ......... do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania”.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne

przedsiębiorstwa

lub

inne

informacje

posiadające

wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.Nr 153, poz. 1503 z późn.
zmianami).

VI. Termin i miejsce składania Wniosku do udziału w konkursie
1.

Wniosek

należy

składać

na

adres,

wskazany

do

korespondencji,

tzn.:

Narodowe Centrum Krwi w Warszawie, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa,
sekretariat (I piętro) do dnia 21.01.2011 roku do godziny 15.00.
2.

Zespół nie ponosi odpowiedzialności za Wniosek do Konkursu dostarczony pod
adres i do pokoju innego niż wskazany powyżej.

3.

Wniosek złożony po terminie podlega odrzuceniu.

VII. Etap I konkursu – ocena formalnoprawna
1.

Zespół zobowiązany jest niezwłocznie, po upływie terminu na złożenie Wniosków,
zapoznać się z treścią złożonych Wniosków i sprawdzić kompletność i prawidłową
formę złożonych dokumentów.
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2.

Wnioski, które nie spełniają określonych przez Zespół wymogów formalnoprawnych
oraz zostaną złożone niezgodnie z Warunkami Konkursu, zostają odrzucone.

3.

Inwestorzy, którzy złożyli Wnioski spełniające wszystkie wymagania określone
w warunkach konkursu zostają zaproszeni do rozmowy aplikacyjnej.

VIII. Etap II konkursu – rozmowa aplikacyjna
1.

Zespół przekazuje w Zaproszeniu do rozmowy aplikacyjnej, zwanego w dalszej treści
„Zaproszeniem”:
a. zestaw pytań i/lub zagadnień, które będą omawiane w czasie rozmowy
aplikacyjnej;
b. termin i miejsce rozmowy aplikacyjnej;

2.

Rozmowy aplikacyjne prowadzi Przewodniczący Zespołu lub osoba/osoby przez
niego upoważniona/e.

3.

Rozmowy aplikacyjne mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody
drugiej strony ujawnić ich treści.

4.

Rozmowy aplikacyjne dotyczą wszelkich aspektów przedmiotu konkursu.

5.

Wszystkim Inwestorom będą przekazywane na równych zasadach i w identycznej
formie wszelkie pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje, a także dokumenty
związane z rozmową aplikacyjną.

6.

Po zakończeniu rozmowy aplikacyjnej, Inwestorzy otrzymają zaproszenie do złożenia
aplikacji.

IX. Etap III konkursu – składanie i otwarcie aplikacji
1.

Otwarcie złożonych aplikacji jest jawne.

2.

Zaproszenie do złożenia aplikacji zawiera:
a. opis przedmiotu Konkursu;
b. opis procedury składania i otwarcia aplikacji;
c. kryteria oceny aplikacji, ich znaczenie oraz sposób oceny
d. termin i miejsce składania aplikacji;
e. wzór druku aplikacji.

3.

Aplikację wszyscy Inwestorzy składają na (bądź w formie) druku „Aplikacja”.

4.

Inwestorowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku
Aplikacji opracowanym przez Zespól.
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5.

Przewodniczący Zespołu odczytuje:
a. nazwę i adres Inwestora,
b. cenę zakupu 1 litra osocza,
c. liczbę nowych miejsc pracy, które Inwestor planuje utworzyć w Polsce, w związku
z inwestycją,
d. asortyment produktów leczniczych, które będą wytwarzane z polskiego osocza,

6.

Aplikacja zawierająca cenę zakupu osocza niższą od podanej w rozdz. IV pkt. 2.1.2.
zostaje odrzucona a Inwestor wykluczony z procedury konkursowej.

7.

Termin związania z warunkami zawartymi w złożonej Aplikacji wynosi 90 dni licząc od
daty jej złożenia.

X. Etap IV Ocena aplikacji i wybór inwestora
1. Zespół przedłoży Ministrowi Zdrowia rekomendację w zakresie wyboru Inwestora,
którego aplikacja:
a.

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach Konkursu
i zaproszeniu do złożenia aplikacji,

b.

uzyska największą ilość punktów.

2. Wybór Inwestora, z którym Minister Zdrowia podpisze „Porozumienie o współdziałaniu
mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na
terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców” następuje po zatwierdzeniu
przez Ministra Zdrowia przedłożonej rekomendacji.
3. Minister Zdrowia ma prawo unieważnić postępowanie konkursowe na każdym z jego
etapów bez podania przyczyn.

XI. Prawo Inwestorów do sprzeciwu
1. Inwestorom przysługuje skarga do Zespołu w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięli
lub

przy

zachowaniu

należytej

staranności

mogli

byli

powziąć

wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę do jej wniesienia tzn. do czynności lub
zaniechania czynności, do której Zespól był zobowiązany niniejszymi Warunkami
Konkursu.
2. Decyzja Zespołu stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wniesionej skargi.
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