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Decyzja nr 1/2014

Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji
,Poltransplant"
w sprawie odwolania od rozstrzygni~cia konkursu ofert w sprawie udzielenia
zam6wienia na realizacj~ swiadczen zdrowotnych w 2014 roku
w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawc6w Szpiku.

W dniu 9 stycznia 2014 roku w Warszawie Dyrektor Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnego do Spraw Transplantacji ,Poltransplant" dzialajqc na podstawie: art. 154
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodk6w publicznych (tekst jedn. z 2008 roku Dz. U. Nr 164 paz. 1027 z
p6zn. zm.), § 1 ust. 2 pkt 5 ppkt b) Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do
spraw Transplantacji ,Poltransplant" oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks post~powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 paz. 1071 z p6zn.
zm.) po rozpatrzeniu odwolania:
1) Medigen Sp. z o.o. z

siedzib~

ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa, w imieniu

kt6rego dziala Leszek Kauc - Prezes;
dotyczqcego

rozstrzygni~cia

zam6wienia na

realizacj~

post~powania

- konkursu ofert w sprawie udzielenia

swiadczen zdrowotnych w 2014 roku w zakresie Doboru

Niespokrewnionych Dawc6w Szpiku ogloszonego w dniu 3 grudnia 2013 r. przez Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji ,Poltransplant"

wydaje decyzj~ o oddaleniu odwolania:
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Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia 2014 roku Komisja Konkursowa powolana przez Dyrektora Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego

Spraw

do

Transplantacji

,Poltransplant"

(dalej

Poltransplant) do przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie udzielenia zam6wienia na
realizacj~

swiadczen zdrowotnych w 2014 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych

Dawc6w Szpiku rekomendowala Dyrektorowi Poltransplantu zawarcie um6w z wybranymi
w przeprowadzonym post~powaniu.
Ogloszenie o

rozstrzygni~ciu post~powania

zostalo zamieszczone na stronie internetowej

Poltransplantu w dniu 3 stycznia 2014 r.
W

rozstrzygni~ciu

Komisja przyznala

realizacj~

pi~ciu

Oferentom, kt6rzy spelnili

wst~pie

decyzji zlozyl w terminie

procedur

wzmagania formalne i merytoryczne.
Na powyzsze

rozstrzygni~cie

Oferent wymieniony na

odwolania do Dyrektora Poltransplantu, kt6re nalezalo rozpatrzyc w trybie okreslonym w
art. 154 ust. 1-3 ustawy
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swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w

publicznych, gdyz w tym trybie - zgodnie ze Statutem, Poltransplant przeprowadza
przedmiotowe post~powanie.
Odwolanie wniesione przez Medigen Sp. z o.o. kwestionuje przyznanie procedur jednemu z
Oferent6w : Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi.
Uzasadnienie wniosku brzmi: cyt.

,wskazuj~,

ze pod wskazanym w dokumentach

rejestrowych adresem (ul. Marszalkowska 3/5, Warszawa)

Fundacja nie posiada

laboratorium, nie spelnia wobec tego warunk6w formalnych przystqpienia do konkursu i
ubiegania si~ o procedury."

Rozpoznajqc odwolania wskazac nalezy co nast~puje:

I. Komisja Konkursowa, wzorem lat ubieglych oceniala oferty kompleksowo, biorqc pod
uwag~

w pierwszej kolejnosci spelnienie wymagan formalnych okreslonych w ogloszeniu

i warunkach konkursu.
Oferta Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi zawiera wszystkie wymagane
dokumenty a miedzy innymi :
1. potwierdzonq za zgodnosc

decyzj~

Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 r. o

udzieleniu pozwolenia na testowanie kom6rek, tkanek i narzqd6w w rozumieniu art.
2

37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom6rek, tkanek i
narzqd6w dla Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi, ul. Bagatela 14, 00-585
Warszawa w ramach dzialalnosci Pracowni Biologii Molekularnej przy NZOZ
Fundacji, ul. Marszalkowska 3/5, 00-624 Warszawa
2. potwierdzenie wpisu Krajowej Rady Diagnost6w Laboratoryjnych informujqce, ze
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:

Pracownia Biologii

Molekularnej w

Warszawie, ul. Marszalkowska 3/5 podmiotu leczniczego: Fundacji na Rzecz Chorych
z Chorobami Krwi w Warszawie ul. Bagatela 14 jest wpisane do ewidencji
prowadzonej przez Krajowq

Rad~

Diagnost6w Laboratoryjnych pod numerem 2624

3. w dokumencie ofertowym o nazwie ,Okreslenie warunk6w lokalowych, wyposazenia
w

aparatur~

i sprz~t medyczny" podano cyt. ,Pracownia Biologii Molekularnej (HLA)

przy Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami krwi w Warszawie, w kt6rej
wykonywane Sq wszystkie badania zwiqzane z typowaniem tkankowym HLA,
znajduje si~ w budynku przy ul. Marszalkowskiej 3/5 ... "

II.

W dniu dzisiejszym, po otrzymaniu niniejszego odwolania, Poltransplant uzyskal
potwierdzenie od

vice prezesa Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi

pani dr Anny Gronkowskiej, ze laboratorium Pracownia Biologii Molekularnej
Fundacji na Rzecz Chorych Chorobami Krwi miesci

si~

aktualnie w Warszawie

przy ul. Marszalkowskiej 3/5.

III.

Medigen Sp. z. o. o w zaden spos6b nie uzasadnH naruszenia interesu prawnego,
co zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach
zdrowotnych

finansowanych

ze

srodk6w

publicznych

jest

warunkiem

korzystania ze srodk6w odwolawczych.

Zarzuty formulowane przez wnoszqcego odwolanie dotyczq lokalizacji laboratorium
Fundacji , tym samym kwestionujq prawidlowosc wydanych pozwolen : adresy Fundacji i
jego Laboratorium Sq

uwzgl~dnione

w dokumentach ofertowych, o kt6rych mowa powyzej

w pkt 1.1 i 1.2. Weryfikacja prawidlowosci wydanych przez te Podmioty dokument6w
(pozwolenie Ministra Zdrowia i wpis do rejestru KIDL)

jest poza kompetencjq

Poltransplantu.
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Zdaniem Dyrektora Poltransplantu i Komisji Konkursowej oferta Fundacji na Rzecz Chorych
z Chorobami Krwi spelnia wymagania formalne i wobec braku podstaw odwolanie zlozone
przez Medigen Sp. z o.o. nalezy oddalic.

Pouczenie:
Decyzja zostaje zamieszczona na stronie internetowej Poltransplantu w terminie dw6ch dni
od daty jej wydania.
Od decyzji przysluguje odwolanie do Ministra Zdrowia w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania decyzji.
Odwolanie wnosi si~ za posrednictwem Dyrektora Poltransplantu.

Do wiadomosci:
1. Dolnoslqskie Centrum Transplantacji Kom6rkowych z Krajowym Bankiem Dawc6w
Szpiku, ul. Grabiszynska 105, 53-439 Wroclaw;
2.

Medigen Sp. z o. o.; ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa;

3. Instytut Hematologii i Transfuzjologii; ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa;
4. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM Klinika Hematologii, Onkologii
i Chor6b Wewn~trznych; ul. Banacha 1 A, 02-097 Warszawa;
5. Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi; ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

Warszawa, 10 stycznia 2014 r.

4

