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Postępowanie nr 4/POL/2017 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

             

   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Przedmiotem zamówienia jest: 

wykonanie zadania pt.: „Utworzenie zespołów konsultacyjnych z koordynatorami pobierania nerek 

od żywych dawców (program budowania stanowiska koordynatora zajmującego się organizacyjną 

stroną pobrań i przeszczepień nerek od żywych dawców w celu zapewnienia większej liczby 

przeszczepień)” w ramach zadania realizowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra 

Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program 

Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych Poltransplantu realizowanych z planu 

finansowego wydatków bieżących jednostki. 

Zadanie dotyczy organizacji i promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program 

edukacyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i ich rodzin. 

 

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant (www.poltransplant.org.pl) 

jest jednostką podległą Ministrowi Zdrowia i odpowiedzialną za organizację przestrzeni 

transplantacyjnej w Polsce, w tym za szkolenie zatrudnianych w ponad 250 szpitalach koordynatorów 

transplantacyjnych.  

 
I. Szczegóły dotyczące zamówienia – ŻYWY DAWCA NERKI 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie ogólnokrajowej strategii zwiększenia liczby przeszczepień nerek od żywych 

dawców, obejmującej analizę stanu obecnego, zaplanowane na lata 2017-2020 działań 

aktywizujących i budowa rozwiązań systemowych (w tym systemów jakości) mających na celu 

utrwalenie wyników podjętych działań po zakończeniu projektu, 

2) opracowanie zasad organizacji zespołów konsultacyjnych, w skład którego wejdą psycholog, 

nefrolog, chirurg oraz w razie potrzeby lekarz innej specjalności (np. urolog, kardiolog, 

onkolog) w celu prowadzenia spotkań par dawca-biorca, których celem będzie udzielanie 

wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących w szczególności pobrania  

i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla dawcy, czasu rehabilitacji 

pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego dawcy nerki, a także 

ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do przeszczepienia w ośrodku 

transplantacyjnym, 
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3) zorganizowanie przez Wykonawcę zespołów konsultacyjnych wymienionych w pkt 2  

i przeprowadzenie minimum 5 spotkań tematycznych z parami dawca-biorca w 2017 roku, 

których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących w 

szczególności pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla 

dawcy, czasu rehabilitacji pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego 

dawcy nerki, a także ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do 

przeszczepienia w ośrodku transplantacyjnym, 

4) pilotażowe wizyty informacyjne Wykonawcy w minimum 5 ośrodkach kwalifikujących 

biorców nerek dotyczące zasad kwalifikacji do przeszczepu, korzyści zdrowotnych  

oraz etycznych i prawnych aspektów dotyczących dawstwa i przeszczepienia nerek od dawcy 

żywego, 

5) zorganizowanie przez Wykonawcę minimum 5 pilotażowych spotkań dla pacjentów  

z przewlekłą niewydolnością nerek i członków ich najbliższej rodziny z psychologiem 

klinicznym, lekarzem nefrologiem, lekarzem transplantologiem i koordynatorem 

transplantacyjnym w każdym podmiocie kwalifikacyjnym (wymienionym w pkt 3) lub w innym 

miejscu w regionie, których celem będzie udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji 

dotyczących pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, 

6) prowadzenie tematycznej strony internetowej oraz konta w mediach społecznościowych 

dotyczących żywego dawstwa nerek, 

7) przygotowanie i udostępnianie personelowi medycznemu minimum 5 ww. podmiotów 

kwalifikujących, pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek i członkom ich rodzin, 

materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie żywego dawstwa w formie:  

• informatorów/broszur – 250 szt. 

• plakatów – 200 szt. 

• ulotek – 1000 szt. 

• filmu promocyjnego  – 1 szt. 

 

8) informowanie Zamawiającego (także faksem lub drogą elektroniczną) o planowanych 

spotkaniach organizowanych w związku z realizacją niniejszej umowy, na co najmniej 5 dni 

roboczych przed dniem organizacji wydarzenia wraz z załączonymi programami tych spotkań, 

9) przygotowanie egzemplarza sygnalnego (próbnego) opracowanych materiałów i przekazania 

ich, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym wykonaniem  Zamawiającemu –  

w celu uzyskania akceptacji. Po uzyskaniu zgody Wykonawca wykona pozostałą ilość 

egzemplarzy przedłożonych materiałów, 
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II. Wymagania dodatkowe: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował znajomość obowiązujących przepisów  

w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,  

w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1000 ze zm.) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

 


