WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
na realizację w 2018 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie dystrybucji surowic pacjentów
wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczep narządów do regionalnych
pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób
zgodności tkankowej dawcy z biorcą.
Termin realizacji:
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Konkurs ogłasza:
Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” z siedzibą
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, działając na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1000.), Statutu Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”
oraz zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
Warunki przystąpienia do konkursu :
1.

posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem;

2.

udokumentowane doświadczenie w zakresie czynności objętych konkursem;

3.

terminowe złożenie kompletnej oferty;

4.

posiadanie robota pipetującego do zautomatyzowanego porcjowania surowic;

5.

współpraca w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej i wykonywania prób
krzyżowych z jednostką podmiotu leczniczego mającą pozwolenie na przeszczepianie
narządów lub unaczynionych przeszczepów wielotkankowych.

Oferta powinna zawierać:
1.

oświadczenie świadczeniodawcy o zapoznaniu się i akceptacji:
a. treści ogłoszenia,
b. szczegółowych warunków konkursu,
c. zasad realizacji świadczenia zdrowotnego o realizację którego ubiega się oferent,
d. projektu umowy;

2.

zgodę na przystąpienie świadczeniodawcy do konkursu;

3.

dane o oferencie wg załącznika nr 1;

4.

statut;

5.

ofertę rzeczowo-finansową wg załącznika nr 2;

6.

potwierdzoną za zgodność kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
obejmującą świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu lub oświadczenie,
że w przypadku podpisania umowy świadczeniodawca dołączy polisę OC w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy;

7.

potwierdzoną za zgodność kopię posiadanego pozwolenia ministra właściwego do spraw
zdrowia na testowanie komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 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);

8.

informację o realizacji zadania objętego konkursem w latach 2015-2017 ze wskazaniem
podmiotu na rzecz którego udzielał świadczeń zdrowotnych objętych konkursem, jeżeli
świadczeniodawca zawierał w tym okresie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
będących przedmiotem konkursu lub informacja, że nie zawierał tego rodzaju umów;

9.

opis posiadanego lokalu, sprzętu i aparatury służącej realizacji świadczeń będących
przedmiotem konkursu;

10. liczba i kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń będących przedmiotem
konkursu.
11. potwierdzoną za zgodność kopię posiadanej umowy z ośrodkiem transplantacyjnym na
wykonywanie prób krzyżowych dla przeszczepów nerki lub nerki i trzustki.
Świadczeniodawca, który nie spełni wymagań określonych w punktach 1 - 11 zostaje
wykluczony z dalszego udziału w konkursie. Komisja może udzielić dodatkowego terminu na
uzupełnienie oferty. Jeżeli świadczeniodawca nie uzupełni dokumentów konkursowych w ww.
terminie zostanie wykluczony z konkursu.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2018
r. w zakresie dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób
oczekujących na przeszczep narządów do regionalnych pracowni typowania
tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania prób
zgodności tkankowej dawcy z biorcą.” w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz.
10.00. na adres:
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT,
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Poltransplantu w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert poprzez
zamieszczenie informacji na stronie www.bip.poltransplant.org.pl, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Poltransplantu oraz poprzez pisemne zawiadomienie oferentów.

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
W części jawnej Komisja dokonuje w obecności świadczeniodawców (jeśli biorą udział):


ustalenia prawidłowości ogłoszenia o konkursie i podaje listę zgłoszonych ofert;



otwiera koperty
w pkt 1 – 11;



przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia i oświadczenia świadczeniodawców.
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W części niejawnej konkursu Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, która zapewni
bezpieczeństwo i ciągłość udzielania przedmiotowych świadczeń. Komisja może przeprowadzić
negocjacje ze świadczeniodawcami w celu ustalenia liczby planowanych do wykonania
świadczeń objętych konkursem oraz ceny za te świadczenia.
Poltransplant zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby procedur zaproponowanych przez
oferenta.
Poltransplant zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania
ofert, przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu ogłoszenia
o rozstrzygnięciu konkursu.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Poltransplant zasad przeprowadzania konkursu mają prawo złożyć środki odwoławcze i skargę
na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O wniesieniu środków odwoławczych
Poltransplant powiadomi niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i na
stronie internetowej www.bip.poltransplant.org.pl oraz zawiesi postępowanie do czasu
rozstrzygnięcia danego środka odwoławczego.

Dyrektor
Centrum Organizacyjno–Koordynacyjnego
ds. Transplantacji POLTRANSPLANT
Dr hab. med. Artur Kamiński

Warszawa, 27 marca 2018 r

