
1 

 

 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 

Bydgoszcz, dnia 06 lipca 2018 r. 

Znak sprawy: 04/2018 

Alab Laboratoria Sp. z o.o.  

ul. Stępińska 22/30 

00-739 Warszawa 

anna.dziuban@alab.com.pl 

 
Dotyczy: Konkursu ofert na Realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki 
laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej,  utworzenia  i wykonywania  zadań banku 
krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej. Ogłoszenie na stronie 
internetowej zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl z dnia 27 czerwca 2018r. oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, 

poz. 1938  ze zm.), Udzielający zamówienie postanawia oddalić protest. 

 

UZASADNIENIE 

Do Udzielającego zamówienie w dniu 04.07.2018 r. wpłynął protest Alab Laboratoria 

Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, dotyczący określenia postanowień 

Regulaminu Konkursu Ofert. 

 

Protestujący zarzucił Udzielającemu zamówienie naruszenia: 

1. Art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, 

który utrudnia uczciwą konkurencję; 
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2. Art. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji – w zakresie utrudniania dostępu do rynku podmiotom ubiegającym się o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

Protestujący wniósł o: 

1. Unieważnienie postępowania konkursowego oraz przygotowanie nowego 

postępowania konkursowego, wolnego od wskazanych uchybień; 

 

Udzielający zamówienie po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, stwierdził że 

kryterium doświadczenia jest obiektywne i uzasadnione potrzebami Udzielającego 

zamówienie ze względu na skalę działalności i wysoką złożoność procedur medycznych, 

Udzielający zamówienie premiuje doświadczenie oferentów którzy posiadają dużą liczbę 

laboratoriów, gdyż oczywistym jest, że Oferent posiadający większą liczbę laboratoriów daje 

większe prawdopodobieństwo należytego wykonania usługi. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

iż w postępowaniach konkursowych naturalnym jest, że nie każdy oferent prowadzący 

działalność w określonej branży może złożyć ofertę. Istotą tych postępowań nie jest 

umożliwienie złożenia oferty wszystkim przedsiębiorcom działającym w danej branży, ale 

zagwarantowanie racjonalnego wydatkowania środków przy jednoczesnym zapewnieniu 

jakości odpowiadającej potrzebom udzielającego zamówienie. Ponadto tak sformułowane 

kryterium wbrew twierdzeniom protestującego nie uniemożliwia mu złożenia oferty, gdyż 

złożenie oferty przez oferenta posiadającego mniejszą liczbę laboratoriów skutkuje 

otrzymaniem mniejszej liczby punktów na kryterium doświadczenia skalkulowanego na 

optymalnym poziomie 10%. 

Wobec powyższego Udzielający zamówienie postanowił oddalić protest jako 

całkowicie bezzasadny. 

 

Komisja konkursowa 

 

Przewodniczący:  Grzegorz Oracz   /podpis na oryginale/ 

Członek:   Łukasz Sarnecki   /podpis na oryginale/ 

Członek:   Przemysław Słomkowski  /podpis na oryginale/ 

Sekretarz:   Michał Kryszewski  /podpis na oryginale/ 

Wykonano w 2 egz. 
1. egz. nr 1 adresat 
2. egz. nr 2 a/a 


