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Po rozpatrzeniu protestu uczestnika postępowania, dotyczącego konkursu ofert na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, udzielający zamówienia                       
na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych  w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej informuje o nieuwzględnieniu protestu jako oczywiście 
bezzasadnego. 
 

Uzasadnienie 
 
Uczestnik postępowania zarzucił naruszenie w przedmiotowym postępowaniu: 

– art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych poprzez naruszenie reguły równości podmiotów 
w postępowaniu konkursowym poprzez dyskryminowanie w postępowaniu 
konkursowym niektórych podmiotów, a tym samym naruszenie zasad uczciwej 
konkurencji, 

– art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji              
w zakresie utrudniania dostępu do rynku podmiotom ubiegającym się o udzielenie 
zamówienia wynikającego z konkursu ofert znak: D-423-1(1)-LAB-MK/2017. 

 
Uzasadniając swój interes prawny we wniesieniu protestu uczestnik postępowania wskazał,                
iż uwzględnienie protestu umożliwi mu złożenie oferty w niniejszym postępowaniu. 
 
W ocenie udzielającego zamówienie protest z dnia 17 października 2017 r. jest oczywiście 
bezzasadny i nie zasługuje na uwzględnienie, a odnosząc się do poszczególnych zarzutów 
udzielający zamówienia wskazuje, co następuje. 
 
1. Odnośnie zarzutu obowiązku posiadania certyfikatu ISO 9001: 
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję ani przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu 



 

 

 

 

 zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy (art. 140 ust. 2 ustawy). 
ISO 9001 jest powszechnie stosowanym certyfikatem jakości w Polsce, jego wymóg nie zawęża 
wyboru oferenta. Żądanie zastąpienia go w niniejszym postępowaniu specjalistycznym 
certyfikatem wskazywałoby na chęć wykluczenia części oferentów. 
Jednocześnie informuję, że warunki postępowania nie miały na celu ograniczania konkurencji. 
Na rynku usług medycznych istnieją podmioty, które są w stanie zrealizować przedmiot 
zamówienia. 

 
2. Odnośnie zarzutu żądania od oferentów dokumentacji, z której wynika ich współpraca                 
z co najmniej sześcioma SPZOZ-ami: 
Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia             
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego 
zamówienie każdorazowo określa: 

– przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej 

– szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące                            
w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie                    
w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami (…). 

Powyższy przepis stanowi podstawę prawną sformułowania warunku poświadczania współpracy 
z co najmniej sześcioma SPZOZ-ami. Warunek wymogu realizowania świadczeń w co najmniej 
sześciu SPZOZ-ach jest często stosowany w obecnie przeprowadzanych postępowaniach 
konkursowych. Zapewnia on możliwość nawiązania współpracy z najlepszymi laboratoriami            
na rynku. Fakt tej współpracy należy udokumentować referencjami, które w sposób 
jednoznaczny określają poziom satysfakcji zamawiającego. 
 
3. Odnoście dystansu 40 km: 
Jest to kryterium stosowane przez ZLA w Oświęcimiu od lat w swych postępowaniach 
przetargowych i konkursowych – ma ono na celu maksymalizację jakości badań                       
poprzez zmniejszanie błędów przedlaboratoryjnych. Według naszej wiedzy co najmniej cztery 
laboratoria z obszaru województwa śląskiego spełniają nasze wymogi. 

Mając powyższe na uwadze, nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, jakoby doszło do naruszenia 
art. 15 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji               
w zakresie utrudniania dostępu do rynku podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia 
wynikającego z konkursu ofert znak: D-423-1(1)-LAB-MK/2017. Udzielający zamówienia                  
nie znajduje podstaw do modyfikacji warunków stawianych oferentom. 

 
Z poważaniem, 
 
Wojciech Wokulski 
Dyrektor ZLA 

 
 
 
 
 


