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Decyzja nr 2/2014
z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
do spraw Transplantacji ,Pol transplant"

W dniu 31 stycznia 2014 w Warszawie, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
do Spraw Transplantacji dzialajqc na podstawie: art. 154 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 roku
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164
paz. 1027 z p6zn. zm.) § 3 ust. 1 i § 1 ust. 2 pkt 5 Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
do Spraw Transplantacji ,Poltransplant" stanowiqcego zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw
Transplantacji ,Poltransplant" (Dz. Urz. MZ z 2010r. nr 9 paz. 58) oraz w zwiqzku z art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

Post~powania

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr

98 paz. 1071 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu ,Odwolania" z dnia 16 stycznia 2014 roku podmiotu
leczniczego ,Medigen" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq, prowadzqcego Niepubliczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej Medigen z siedzibq w Warszawie, ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa,
reprezentowanego przez Prezesa Zarzqdu Leszka Kauca na

decyzj~

nr 1/2014 z dnia 10 stycznia

2014 roku w sprawie odwolania od rozstrzygni~cia konkursu ofert w sprawie udzielenia
zam6wienia

na

realizacj~

swiadczen zdrowotnych w

Niespokrewnionych Dawc6w Szpiku, wydaje decyzj~ o tresci

2014

roku w

zakresie

Doboru

nast~pujqcej:

1. Odwolanie z dnia 16.01.2014 roku nie zostaje uwzgl~dnione.
2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
W dniu 17 stycznia 2014 roku do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw
Transplantacji ,Pol transplant" (dalej Pol transplant)

wplyn~lo

pismo podmiotu leczniczego

Medigen Sp6lka z o.o. prowadzqcego Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Medigen
(dalej Medigen), swiadczeniodawcy uczestniczqcego w

post~powaniu

konkursowym w zakresie

Doboru Niespokrewnionych Dawc6w Szpiku w 2014 roku.
Pismo zatytulowane ,Odwolanie" w istocie stanowi Wniosek zlozony w trybie art. 154 ust. 4 i ust
.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze srodk6w publicznych (dalej ustawa

0

swiadczeniach), zlozone zostalo przez uprawniony

podmiot w terminie.
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Zgodnie ze wskazanym adresatem - tj. ,Minister Zdrowia" - Poltransplant skierowal wniosek
do rozpatrzenia Ministrowi Zdrowia, kt6ry, uznajqc
merytorycznego

rozstrzygni~cia

si~

niewlasciwym, skierowal

spraw~

do

Dyrektorowi Poltransplantu.

Medigen zarzuca Decyzji nr 1 z dnia 9 stycznia 2014 roku:
1) blqd w ustaleniach faktycznych i uznanie za wiarygodne oswiadczenie swiadczeniodawcy
biorqcego udzial w konkursie ofert - tj. Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi
w Warszawie (dalej Fundacja), ze posiada laboratorium pod adresem Marszalkowska 3/5;
2)

przyj~cie

oferty Fundacji i przyznanie Jej procedur doboru niespokrewnionych dawc6w

szpiku mimo, ze nie spelnilo warunku prowadzenia dzialalnosci - tj. laboratorium pod
adresem wskazanym w ofercie;
3) Poltransplant nie zweryfikowal, przed wydaniem zaskarzonej decyzji informacji (w tym
zdj~c

budynku) podanych przez Medigen.

Zarzuty podniesione w Odwolaniu nie mogq zostac uwzgl~dnione .
Odwolanie zlozone przez Medigen nalezalo, zgodnie z tresciq art. 154 ust. 4 i ust. 5 ustawy
o swiadczeniach przyjqc jako wniosek o ponowne zbadanie sprawy, gdyz taki srodek zaskarzenia
przysluguje swiadczeniodawcy na
Medigenu na
na

realizacj~

decyzj~

nr 1 Dyrektora Poltransplantu rozpatrujqcego odwolanie

rozstrzygni~cie post~powania

w sprawie konkursu ofert na udzielanie zam6wienia

swiadczen zdrowotnych w 2014 roku w zakresie Doboru Niespokrewnionych Dawc6w

Szpiku.
Nalezy wskazac, ze Medigen, w odwolaniu z dnia 9 stycznia 2014 roku podnosil juz zarzut nie
funkcjonowania laboratorium w lokalizacji wskazanej w ofercie.
Rozpatrujqc odwolaniejwniosek z dnia 16 stycznia 2014 roku, nalezy stwierdzic co nast~puje.
Zarzuty podniesione w przedmiotowym pismie nie zostaly potwierdzone.
Poltransplant, badajqc zarzuty, otrzymal w dniu 29 stycznia 2014 roku pismo z Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komarek podpisane przez Dyrektora dr hab.n.med. Artura Kaminskiego,
w przedmiocie kontroli przeprowadzanych przez ten uprawniony do
w laboratorium diagnostycznym prowadzonym przez

Fundacj~

kontroli

podmiot,

na Rzecz Chorych z Chorobami

Krwi ,Pracowni~ Biologii Molekularnej" przy ul. Marszalkowskiej 3/5 w Warszawie.
Dwukrotna kontrola przeprowadzona w trybie art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom6rek, tkanek i narzqd6w (Dz. U. nr 169
poz. 1411 z p6Zn. zm.), w tym ostatnie na dwa tygodnie przed ogloszeniem konkursu,
nie stwierdzily nieprawidlowosci, kt6re moglyby skutkowac negatywnq ocenq laboratorium
w kontekscie przystqpienia do konkursu ofert.
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Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komarek podaje, ze uzyskalo od Fundacji
iz ,na dzien 29 stycznia 2014 roku laboratorium znajduje

si~

informacj~,

i dziala w siedzibie przy

ul. Marszalkowskiej 3/5 w Warszawie", a ponadto, zgodnie z wymienionq wyzej ustawq
laboratorium jest zobowiqzane niezwlocznie informowac Krajowe Centrum Bankowania Tkanek
i Komarek o jakichkolwiek zmianach dotyczqcych danych okreslonych w ustawie.
W przypadku, gdy taka zmiana zostanie zgloszona, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek
i Komarek niezwlocznie wystqpi do Ministra Zdrowia o zlecenie kontroli laboratorium w nowej
lokalizacji.
Ponadto, Poltransplant otrzymal od Fundacji pismo z dnia 29 stycznia 2014 roku podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z KRS potwierdzajqce prowadzenie aktualnie
dzialalnosci laboratorium przy ul. Marszalkowskiej 3/5 w Warszawie, oraz, ze Fundacja, jako
najemca nie zostala ,do chwili obecnej" zobowiqzana do ich opuszczenia. Pismo zawiera

deklaracj~,

ze ewentualna zmiana siedziby laboratorium zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.
Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze nie

wyst~pujq

przeslanki merytoryczne i prawne do podwazenia

wiarygodnosci oferty Fundacji, a tym samym podwazenia

rozstrzygni~cia

konkursowego ogloszonego przez Poltransplant 3 stycznia 2014 roku, w ktarym

post~powania
mi~dzy

innymi

przyznano Fundacji 20 procedur doboru. Zarzuty podniesione przez Medigen w odwolaniu w trybie
art. 154 ust. 1-3 ustawy o swiadczeniach, jak rawniez w odwolaniujwniosku rozpatrywanym
w niniejszej decyzji, nie zostaly potwierdzone.
Poltransplant nie znajduje zadnych podstaw do kwestionowania ustalen uprawnionego do kontroli
podmiotu - tj. Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komarek. Nalezy podkreslic,
ze Poltransplant - na podstawie obowiqzujqcych przepisaw nie rna podstaw faktycznych
i prawnych do kontroli laboratoriaw oferentaw - swiadczeniodawcaw. Komisja Konkursowa
w razie wqtpliwosci - moze zwracac si~ o dodatkowe wyjasnienia lub dokumenty.
Poltransplant dolozyl nalezytej starannosci przy weryfikacji zarzutaw podniesionych przez
Medigen i nie znajduje podstaw do zmiany decyzji wczesniej

podj~tej

(nr 1/2014) przez Dyrektora

Poltransplantu.
Z tych

wzgl~daw,

odwolaniejwniosek o ponowne zbadanie sprawy, zlozony w terminie w trybie

art. 155 ust. 4 i ust. 5 ustawy o swiadczeniach nalezalo uznac za niezasadny, na podstawie art. 155
ust. 6 ustawy o swiadczeniach orzec jak na wst~pie.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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Pouczenie:
Od

niniejszej

decyzji

swiadczeniodawcy

Medigen

Sp6lka

z

ograniczonq

odpowiedzialnosciq ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa, przysluguje skarga do Wojew6dzkiego
Sqdu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

0 decyzji powiadomic swiadczeniodawc6w, kt6rzy zostali wybrani do udzielania swiadczen

zdrowotnych doboru niespokrewnionych dawc6w szpiku w 2014 roku tj.:
1) Dolnoslqskie Centrum Transplantacji Kom6rkowych z Krajowym Bankiem Dawc6w Szpiku,
ul. Grabiszynska 105, 53-439 Wrodaw;
2) Medigen Sp. z o.o., ul. Morcinka 5/19,01-496 Warszawa;
3) lnstytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 01-496 Warszawa;
4) Samodzielny Publiczny Centralny Szpita

Kliniczny WUM 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, 00-595 Warszawa.

Warszawa, 31 stycznia 2014 roku

Podpis Dyrektora

prof dr hab. med. Roman Danie/ewicz
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