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WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE DIALOGU TECHN ICZNEGO

przeprowadzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

w ramach kt6rego zostanq zakupione leki konieczne do terapii przewleklego
wirusowego zapalenia wqtroby typu C u pacjent6w zakaionych genotypem

wirusa 1b, bez marsko5ci wqtroby lub ze skompresowana marsko6ciq wqtroby
oraz

wskazania o6rodka koordynujqcego przeprowadzenie przetargu na wsp6lny
zakup lek6w koniecznych do terapii przewleklego wirusoweto zapalenia

wqtroby typu C u pacjent6w zakaionych genotypem wirusa lb, bez marskoSci

wqtroby lub ze skompresowanE marsko5ciq wqtroby, kt6rym zostal
Wojew6dzki Szpital Zakainy w Warszawie

W zwiqzku z podjqciem czynno6ci polegajqcych na przygotowaniu postqpowania dotyczqcego

wsp6lnego zam6wienia, kt6rego celem jest zakup lek6w stosowanych w wybranej populacji
pacjent6w, kt6rych terapia jest prowadzona w ramach programu leczenia przewlektego

wirusowego zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowa Koalicja Hepatologiczna zwraca

siq z wnioskiem o przeprowadzenie dialogu technicznego, zgodnie z art. 3La ustawy z dnia z
dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wief publicznych (t. j.: Dz. U. z 2Ot5 r. poz. 2t64 z poin.
zm., zwanej dalej,,ustawa PZP").

Niniejszy wniosek sktadamy do Ministerstwa Zdrowia jako podmiotu odpowiedzialnego za

system opieki zdrowotnej w Polsce oraz w zwiqzku z pojawiajqcymi siq informacjami, 2e ww.
postqpowanie o udzielenie zam6wienia ma zostai przeprowadzone ostatecznie przez ZakIad

Zam6wied Publicznych przy Ministrze Zdrowia, kt6ry to jednostka podlega pod Ministerstwo
Zdrowia.
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UZASADN!ENIE

Wojew6dzki Szpital Zakalny opublikowal na swojej stronie internetowej lnformacjq Centrali
NFZ w sprawie leczenia os6b zaka2onych WZW C w lV kwartale 2Ot7 r. (http://www.zakazny.pU
2-uncategorised/632-dokumenty-dotyczace-przeprowadzenia-wspolnego-postepowania-o-
udzielenie-zamowienia-publicznego-w-ramach-ktorego-zostana-zakupione-leki-do-terapii-wzw-
c-te ra p i a-bezi nterfe ron owa ).

Z informacji zawartych w treSci dokumentu wynika, 2e Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej:

,,NFZ"| stoi na stanowisku, 2e:

,,zoproponowone w zorzqdzeniu nr 42/20L7/DGL zmiony mojq na celu poprowienie
dostqpnoici do leczenio w ramoch progromu lekowego ,,Leczenie przewleklego
wirusowego zapalenio wqtroby typu C teropiq bezinterferonowq (lCD-L0 B L8.2)"
i przyniosq efekt w postaci skr6cenia kolejek oczekujqcych no leczenie."

Ponadto, NFZ podkreilit, 2e nie zamierza ingerowa6 w tre66 programu lekowego leczenia
przewleklego wirusowego zapalenia wqtroby typu C (WZW C) ani w tre56 wydanych decyzji
o objqciu refundacjq poszczeg6lnych lek6w, r6wniei dlatego, ie dopuszczono moiliwo56
prowadzenia terapii pacjent6w z genotypem lb czterema preparatami.

Jednocze6nie, zgodnie ze stanowiskiem NFZ:

,,w sytuacji, gdy u danego pocjenta konieczne bqdzie zostosowonie innego leku ni2
zokupiony w przetorgu centrolnym (np. ze wzglqdu na choroby wsp6listniejqce lub
przyjmowone dodatkowo leki) zarzqdzenie daje moiliwoii zokupienia przez

szpital innego odpowiedniego dla tego chorego produktu leczniczego. Zochowono
jest zdtem autonomio lekorzo decydujqcego o zostosowoniu tokiego a nie innego
leku u konkretnego pocjenta."

Koalicja Hepatologiczna zwraca uwage, 2e NFZ Slqski Oddziat Wojew6dzki w Katowicach
pismem z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WGL-|1.453L.39.20L7 WGL-ll.W.4L4.KB.2OL7)
poinformowal, 2e ze wzglqd6w organizacyjnych otaz prawnych przesunqt termin
obowiqzywania wsp6lnego zam6wienia na zakup lek6w stosowanych w wybranej populacji
pacjent6w z dnia L paidziernika 2OL7 r. na dzieri L stycznia 2078 r. Jest to jednoznaczny sygnal,

2e w ocenie NFZ postqpowanie na wskazane zam6wienie musi zostai przygotowane wyjqtkowo
starannie. Za r6wno z uwagi na rozmiar zam6wienia, jak i na jego przedmiot i znaczenie

spoleczne.

Bez wqtpienia wiqc NFZ zwr6cil uwagq na okre6lone trudnoSci zwiqzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury zam6wieniowej w tak skomplikowanym postqpowaniu, jakim
jest zam6wienie na zakup lek6w na WZW typu C w planowanej skali. Takie przedsiqwziqcie

wymaga odpowiedniego przygotowania.

Koalicja Hepatologiczna wskazuje, 2e podejmowane przez Wojew6dzki Szpital Zakalny
w Warszawie czynno6ci sq efektem wej6cia w 2ycie zarzqdzenia Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia nr 42/2017/DGL z dnia L4 czerwca 2OL7 r. i komunikatu Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania Wojew6dzkiego Szpitala

Zakainego w Warszawie jako Swiadczeniodawcy upowa2nionego do przeprowadzenia

wsp6lnego postQpowa n ia o udzielen ie za m6wienia pu blicznego.



Wymienione zarzqdzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wzbudzilo dotychczas wiele
kontrowersji, powodujqc o2ywionq dyskusjq zainteresowanych stron z rozmaitych Srodowisk
i r62nych bran2y. Koalicja Hepatologiczna uwa2nie Sledzi ten dialog wychodzqc z zaloilenia,
2e w ka2dym przypadku, kt6ry zaktada podjqcie jakichkolwiek zmian dotyczqcych
obowiqzujqcych zasad dotyczqcych program6w lekowych, wskazana i zalecana jest rozwaga
oraz dochowanie wszelkiej staranno6ci.

Powy2sze w szczeg6lny spos6b dotyczy to wirusowego zapalenia wqtroby typu C, kt6re w okoto
8Oo/o prz\padk6w przyjmuje postai przewleklq, w Polsce o zaka2enie wirusem podejrzewa siq
ponad 200 000 os6b, a niewla6ciwie leczone WZW C mo2e doprowadzii pacjenta do wielu
dotkliwych powiktar{, takich jak np. marsko6i wqtroby, nowotw6r, a w skrajnym przypadku
Smieri pacjenta.

Jako przyklad interesujqcych, a jednocze5nie niepokojqcych glos6w w dialogu warto przytoczyi
cho6by niedawne publikacje w ,,Rzeczpospolitel"l czy,,Dzienniku. Gazecie Prawnej"2.

Gt6wne argumenty powolywane w wymienionych pozycjach odnoszq siq m.in. do obaw rynku
zwiqzanych z:

1) ograniczeniem programu lekowego do tylko jednego leku, z pominiqciem faktu, 2e

pacjenci w r62ny spos6b reagujq na terapiq poszczeg6lnymi lekami,

2l ograniczeniem mo2liwo6ci wyboru i realizacji najodpowiedniejszej dla pacjenta terapii,

3) komplikacjami zwiqzanymi z przedtu2aniem siq procedur przetargowych,

brakiem sp6jno6ci i niejasno5ciq poszczeg6lnych postanowieizarzqdzenia NFZ,

podejmowaniem decyzji o finansowaniu leczenia WZW C w Polsce w oparciu o kryterium
najni2szej ceny, a nie przestanek merytorycznych,

5) osiqgniqciem podobnego efektu, jak miato to miejsce w przypadku Zarzqdzenia nr
65/2009|DGL (leczenie w ramach chemioterapii niestandardowej tylko w tych
szpitalach, gdzie pracowat konsultant krajowy lub wojew6dzki) - ostatecznie
wycofanego,

udzielaniem upowa2nienia temu szpitalowi, kt6ry w roku poprzedzajqcym rok ogtoszenia
postQpowania w sprawie zam6wienia publicznego zrealizowal 6wiadczenia o najwy2szej
wartoiciw zakresie lek6w stosowanych w ramach tego programu lekowego,

ze sprzeczno5ciq w odwotaniu Prezesa NFZ w zarzqdzeniu do art. L5 ust. L ustawy PZP

(rozu mianej ja ko,,zm uszen ie szpitali do wyra2enia dobrowolnej zgody" ),

1 
,,Zarzqdzenie NFZ groine dla pacjent6w z HCV" z !2 maja 2OL7 r. (dostqp: http://www.rp.pl/Rzecz-o-

zdrowiul!705196!6-Zarzadzenie-NFZ-grozne-dla-pacjentow-z-HCV.html#ap-1) oraz,,Czy NFZ mo2e narzucai
szpitalom obowiqzek zakupu konkretnych lek6w w przetargach centralnych" z 31 lipca 20L7 r. (dostqp:
http://www.rp.pl/Opinie/307319980-Czy-NFZ-moze-narzucac-szpitalom-obowiazek-zakupu-konkretnych-lekow-w-
przetargach-centra lnych.htm l)

' ,,NFz chce, 2eby lek byl tariszy. To dlaczego chorzy siq obawiajq?" z 29 maja 2Ot7 r. (dostqp:
http://zdrowie.dziennik.pl/a ktualnosci/artykuly/550951,nf2-lek-na-watrobe-pacjenci. htm l).

4)

s)

7)

8)



9) wykroczeniem poza uprawnienia Prezesa NFZ okreSlone ustawq oraz nadu2ycie pozycji

dominujqcej przez Prezesa,

10) naruszenie przepis6w ustawy PZP.

Dla Koalicji Hepatologicznej oczywistym jest, 2e w Swietle sygnal6w ptynqcych z rynku, NFZ jako

profesjonalna instytucja, finansujqca Swiadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i

refundujqca leki, powziqt wqtpliwo6ci dotyczqce przeprowadzenia postqpowania na wsp6lny

zakup lek6w na WZW typu C.

Konsekwencjq powy2szego byly dwie czynno5ci podjqte przez NFZ - przesuniqcie terminu
obowiqzywania wsp6lnego zam6wienia o trzy miesiqce (najprawdopodobniej w celu

odpowiedniego przygotowania postqpowania), oraz dokonanie stosownych zmian w projekcie

zarzqdzenia (podjqte na skutek konsultacji). W efekcie tej ostatniej czynno5ci doszto do

zwiqkszenia odsetka pacjent6w, u kt6rych mo2e byi stosowany lek alternatywny do

zakupionego centralnie do 20 %.

Majqc na uwadze wszystkie wskazane powy2ej okoliczno6ci, ale r6wnie2 szczeg6lny charakter
planowanego zam6wienia, Koalicja Hepatologiczna zwraca siQ z wnioskiem o niezwykle

dokladne przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia w postqpowaniu, a co za tym idzie,

wczeSniejsze przeprowadzenie dialogu technicznego, zgodnie z tre5ciq art. 31 a ustawy PZP:

,,7. Zomowiajqcy, przed wszczqciem postqpowonia o udzielenie zam6wienia, mo2e

poinformowoi wykonowc1w o plonach i oczekiwoniach dotyczqcych zom6wienio, w

szczeg6lnoSci mo1e przeprowadziC diolog techniczny, zwracojqc siq do ekspert6w,

orgon6w wtadzy publicznej lub wykonawc6w o dorodztwo lub udzielenie informacii w

zakresie niezbqdnym do przygotowonio opisu przedmiotu zam6wienio, specyfikacii

istotnych warunk6w zqm6wienio lub okreilenio worunk6w umowy.

2. Dialog techniczny prowadzi siq w spos6b zopewniojqcy zochowanie uczciwei konkurencii

orqz r6wne troktowanie potencjolnych wykonowc6w i oferowonych przez nich

rozwiqzori."

Przypominajqc Koalicja Hepatologiczna wskazuje, 2e dialog techniczny nie ma charakteru

elementu (czqSci) postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, a jest jedynie swoistym

przygotowaniem do wszczqcia postqpowania. Zamawiajqcy ma mo2liwo6i zastosowania

instytucji dialogu technicznego w ka2dym przypadku, w kt6rym chciatby zgromadzii wiqcej

danych na temat przedmiotu zam6wienia, mo2liwo6ci rynku itp. Jak wskazano, odbywa siq to
przed formalnym rozpoczqciem postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego i stu2y

przede wszystkim przygotowaniu prawidtowej dokumentacji postqpowania (opisu przedmiotu

zam6wien ia, specyfikacji czy warun k6w u mowy).

Nale2y podkreSli6, 2e przeprowadzenie dialogu technicznego umo2liwia zamawiajqcym

pozyskanie cennych informacji z rynku, przy wykorzystaniu fachowej wiedzy profesjonalist6w,

kt6rzy na przedmiot zam6wienia patrzq z innej perspektywy. Szczeg6lnie w przypadkach, kiedy

do przygotowania i przeprowadzenia postqpowania wymagane sE wiadomoici specjalistyczne,
jak np. przy organizacji postqpowania na zakup lek6w w programach lekowych.

Organizacja postqpowania przetargowego na dostawy lek6w w ramach programu lekowego,

do tego w przewidzianej formie (centralnej) jest dzialaniem pionierskim, budzqcym wiele



praktycznych wqtpliwoSci, niezale2nie od bran2y, stanowiska czy przynale2noSci zawodowej.

Stqd tak istotne jest, by dokumentacja przygotowywanego postqpowania byta sporzqdzona w
spos6b umo2liwiajqcy maksymalne otwarcie na konkurencjq i realizacjq zato2onych cel6w.

Zadaniem zamawiajqcych jest dochowanie wszelkiej staranno6ci, by ju2 na poczqtkowym etapie
podkreSlii otwarto66 na 162norodno6i rozwiqzali czy norm.

Na zasadno6i przeprowadzenia w takich sytuacjach dialogu technicznego zwracat uwagQ Urzqd

Zam6wie6 Publicznych (lnformator Urzqdu Zam6wier{ Publicznych, luty 2OL4 r., s. 42 - 471,

wskazujqc miqdzy innymi:

,,Dialog techniczny to narzqdzie szczeg6lnie przydotne w chwili orgonizowonio procedury

udzielenio zom6wienio publicznego no przyklad na systemy komputerowe, skomplikowony
sprzqt teleinformatyczny czy medyczny, o wiqc wszqdzie tom, gdzie dlo prowidlowego

zorgonizowonia postqpowonia niezbqdne jest posiodanie specjalistycznei wiedzy z

okreilonej dziedziny.

(...) Dialog techniczny jest instytucjq, ktora doje realnq szonsq no ogroniczenie nieiasnych i
nieprecyzyjnych opisow przedmiotu zom6wienia i zopis6w specyfikocji, o tak2e lepsze ich

doposowanie do rynkowych reoli6w."

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz bezstronno6ci prowadzenia postqpowania

i r6wnego traktowania wszystkich uczestnik6w postqpowania przetargowego, Zamawiajqcy

ogtaszajqc dialog techniczny mo2e zaprosi6 do udziatu w nim wszystkich zainteresowanych

wykonawc6w i w ten spos6b zadba6 o wla5ciwq reprezentacjq wszystkich dostqpnych na rynku

rozwiqzan, Koa licj i H epato logicz n ej n a ta ki m wta6n i e rozwi qza n i u zale2y.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wprowadzajqcej nowelizacjq dotyczqcq dialogu

technicznego w ustawie PZP (Uzasadnienie do projektu z dnia 7 marca2OL2r.l, celem regulacji,

poza implementowaniem norm unijnych w tym zakresie, bylo:

,,umo2liwienie zamowiojqcym zopoznania siq z nojlepszymi, najkorzystniejszymi

i nojnowszymi rozwiqzoniomi oroz osiqgniqciomi technicznymi, technologicznymi
i organizocyjnymi w dziedzinie lub na rynku wloiciwym dlo przedmiotu zam6wienio
plonowanego do udzielenia, o tok1e skonfrontowanie potrzeb z moiliwoiciami ich

reolizocji przez podlegojqcy ciqglym zmionom rynek okrellonych uslug, dostow lub rob6t
budowlanych."

Koalicja Hepatologiczna stoi na stanowisku, 2e w sytuacji oglaszania przetargu centralnego na

dostawy lek6w na WZW C istnieje du2a potrzeba zapoznania siq przez Zamawiajqcego

ze stanowiskiem szerszego grona uczestnik6w rynku, a w konsekwencji poznania jak

najwiqkszej ilo6ci rozwiqzal, aby osiqgnai cel dialogu technicznego - mo2liwie petnq informacjq

o dostqpnych na rynku produktach i nastqpnie opisanie przedmiotu zam6wienia w
konkurencyjny, lecz jednocze5nie wymagajqcy spos6b, osiqgajqc niezbqdny konsensus

pomiqdzy jakoSciq a cenA zamawianego rozwiqzania. Wszystko w interesie i dla dobra

pacjent6w.

Dialog techniczny stanowi odformalizowane i elastyczne narzqdzie, kt6re mogq wykorzystai
wszyscy zamawiajqcy, kt6rzy organizujqc postQpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego,

z uwagi na szczeg5lny charakter planowanego zakupu, nie dysponujq specjalistycznq, dostqpnq

na rynku wiedzq w zakresie oferowanych przez ten rynek rozwiqzari.



Koalicja Hepatologiczna zwraca uwagq, 2e praktyka prowadzenia dialogu technicznego jest
czqsta. Nawet w sytuacjach, w kt6rych zamawiajqcy majq ju2 pewnq wiedzq, na temat
planowanego przedmiotu zakup6w.Zdarza siq bowiem, 2e dialog jest organizowany w stosunku
do produkt6w wielokrotnie nabywanych wcze6niej. Postqp technologiczny wymaga jednak
skonfrontowania wymagar{ zamawiajqcego z rozwiqzaniami dostqpnymi na rynku.

Przyktadowo dialog techniczny prowadzito w ostatnim czasie PKP lntercity S.A. na zakup
lokomotyw manewrowych czy te2 Tauron Dystrybucja S.A. na dostawq licznik6w bilansujqcych.
Z kolei pod koniec lipca 2017 r. lnspektorat Uzbrojenia opublikowat informacjq o zamiarze
przeprowadzenia dw6ch dialog6w technicznych odno6nie amunicji. Wszystkie te przyklady
pokazujq, 2e instytucja dialogu technicznego stanowi rozwiqzanie, z kt6rego zamawiajqcy coraz
czq5ciej korzystajq i kt6re pozwala na jak najlepsze przygotowanie postqpowania o udzielenie
zam6wienia.

Wobec powy2szego przeprowadzenie dialogu technicznego w przedmiotowej sprawie jest
zasadne, a nawet konieczne.

Z powa2oniem

,-'rfi It \ v\tA
Barbara fupke
Prezes Fundacji,,Gwiazda Nadziei"

Lider Koalicji Hepatologicznej

ul. H. Dqbrowskiego 22

40-032 Katowice

Tel. 609 726 622
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2)

Pan Maciej Milkowski - Zastqpca Prezesa ds. Finansowych Narodowego Funduszu
Zdrowia;
Pan Jerzy Szafranowicz - Dyrektor Slqskiego Oddziatu Wojew6dzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach.


