Warszawa, dnia 12/07/2019 r.
ZZP.ZP.50.102/19.479.19

OFERENCI
dot. postępowania znak ZZP-102/konkurs.osocze/19

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Organizatora konkursu
wpłynęły pisemne zapytania dotyczące postępowania konkursowego znak: ZZP-102/konkurs.osocze/19 na:
„Sprzedaż nadwyżek polskiego ludzkiego osocza z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa”
PYTANIE 3 B :
Czy mogą Państwo sprecyzować Państwa odpowiedź numer 3 z dnia 8/07/2019 na nasze pytanie numer 3? W
odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania
krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców (§1.1 (8) Załącznik 1 (2) et (15), czy dawcy zostali
poinformowani o możliwości wykorzystywania krwi do innych celów niż kliniczne?
PYTANIE 3 C :
Czy ten warunek dotyczy wszystkich pakietów plazmy?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 B I 3 C:
Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997r. z późn. zm.( Dz. U.2019poz. 1222) w Art. 1. pkt 3b
wyłącza badania naukowe jako zagadnienie podlegające regulacji ustawy. Wobec powyższego przywołane przez
Państwa regulacje Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. (poz. 1741) w sprawie warunków
pobierania krwi od kandydatów na dawców i dawców krwi w paragrafie 1 ust 1. pkt 8, oraz załączniku nr 1 pkt
2 i 15 nie odnoszą się do badań naukowych.
Zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań
pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek
organizacyjnych publicznej służby krwi, (rozdział 3.4 str. 46), dawca krwi wyraża zgodę na przechowywanie,
izolowanie i wykorzystywanie swojego DNA/RNA do badań naukowych mających na celu rozszerzenie wiedzy
na temat podłoża molekularnego antygenów komórek krwi oraz dotyczących czynników zakaźnych w Instytucie
Hematologii i Transfuzjologii z zachowaniem warunków anonimowości.
Stąd obligatoryjne jest informowanie dawców o możliwości wyrażenia zgody na wykorzystanie próbki do badań
naukowych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Nie ma obowiązku obligatoryjnego o informowaniu
dawców o możliwości wykorzystania donacji na badania naukowe inne niż w IHiT oraz uzyskiwanie ich zgody.

