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Tarnów, dnia 23.10.2015r.

DoĘcry: Konkursu ofeft na wykonywanle usług medjlcznych w ząkre§e badań

analityki medycznej ogłoszonego w dnia 28.a9.2075r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

W dniu L6 października 2aL5 r. na podstawie art. 153 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

?,aa4 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

w zw. z art 26 usL 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej spółka

ALAB Laboratoria Sp. z a.a. z siedziba przy ul. Stępińskiej 22/30; 00-739 Warszawa

wniosła protest na czynność Udzielającego zamówienie - §. vrryljaśnienie do SWKO

- dokonaną dnia 15.10.2015r.

Wnosząry protest zarzucił Udzielającemu zamówienie naruszenie zasad uczciwej

konkurencji poprzez określenie w Szczegółołvych Warunkach Konkursu Ofert wymogu

posiadania ceĄrfikatu systemu zarządzania jakością według normy 9001:2008 oraz

1,4001:2004.

W związku z powyższymi zarzutami oferent wnosił o unieważnienie postępowania

konkursowego oraz przygotowanie nowego postępowania konkursowego, wolnego od

wskazanych uchybień.

Na podstawie arL 26 ust.4 ustawy z dni'a 15 lłrvietnia2011r. o działalności leczniczej.

W związku z arŁ153 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia2Oa4 roku o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznycb fi.tDz.l.L2aa8L64.La27 ze zm.),

Udzielająry zamówienia - Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o,o. z siedzibą w Tarnowie

po rozpoznaniu protestu wniesionego przez spółkę ALAB Laboratoria Sp. ,z o.o.

z siedzibą w Warszawie nie uwzględnia protestu złożonego w dniu 16.10.2015 r. pruez

spółkę ALAB Laboratoria Sp. z o.o. i oddala ten protest w całości.
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UZASADNtENIE

Wnosząry protest zarzucał Udzielającemu zamówienie - MoŚcickiemu Centrum

Medycznemu Sp. z o.o. - naruszenie zasad uczciwej konkurencji, poprzez ckreślenie

w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wymogu posiadania certyfikafu systemu

zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 oraz l40at2aa4.

Wnosząry protest wskazywał, że w przedmiotowym postępowaniu zostały naruszone

przepisy pra}va określone w art. 140 Ustawy z dnia 27 sierpnia2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. zarL 26 usL 4 Ustawy

z dnia 15 lnłdetnia 2011 r, o działalności leczniczej, poprzez opisanie przedmiofu

zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, co wskazywać może na

naruszenie art" 6 usŁ 1 pkt 6 i 7 UsĘwy z dnia 16 lutego 2aa7 r. {Dz. U. Nr 50, poz. 331J

o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwagi na możliwość zawarcia zakazanego

porozumienia.

Wskazywał również możliwość naruszenia art. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia

16 lnłietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - w zakresie nierównego

traktowanią i dysloryminacji otaa utrudniania dostępu do rynku podmiotom

ubiegająrym się o udzielenie przedmiotowego zamówienią co wskazywaĆ miało na

naruszenie arL 6 usŁ 1 pkt 6 i 7 Ustawy z dnia 16 lutego 2Oa7 r. (Dz. U. Nr 50, p02. 331)

o ochronie konkurencji i konsumentów, z awagi na możliwość zawarcia zakazanego

porozumienia.

Należy zauważyć, że udział w postępowaniu konkursowym minimum dwóch

konkurującychze sobą na rynku podmiotów, zapewnia uczciwą konkurencję. Podkreślić

jednak należy, że wbrew twierdzeniom protestującego, wedle wiedzy Zamawiaiącego na

rynku usług w zalaesie diagnostyki laboratoryjnej, działa szereg podmiotów, który

prowadzi laboratorium akredytowane w zakresie normy ISO 9001:2008 araz

L4OB1:20a4, który spełnia wszystkie warunki określone w Warunkach Konkursu Oferl

Udzielająry Zamówielia określając warunki udziału w postępowaniu, stosując na
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podsĘwie a* 26 usŁ 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 201-1r. o działalności leczniczej

odpowiednio przepisy art. 14B pkt 1} ustawy z dnia 27 sierpnia2a04 r. o świadczeniach

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, piragnął zabezpieczyć w sposób

wysoce naleŻyty interes jednostki oraz jej pacjentów w zakresie badań laboratoryjnych

poprzez podpisanie umowy z podmiotem, który wykonuje usługi odpowiedniej jakości

potwierdzone certyfikatem systemu zarządzania jakością według normy 9001:2008

oraz L4001:2008.

Działanie takie jest wprost wskazane w art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2a04 r.

o Świadczeniach zdrowotnych §nansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20oB r.,

Nr 164 poz.1027 ze zm.), stosowanym odpowiednio w oparciu o arL 26 usL 4 ustawy z

dnia 15 kwietnia 20IL r. o działalności leczniczej, który stanowi, iż ,,porównanie ofert

w toku postępowania w sprawie zawarcia umoury o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej obejmuje w szczególności:

1) ciągłość, kompleksowośó dostępnośi jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje

personelą w5ryosaŻenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz

zewnętrznej oceny, która może być potrłrierdzona cer§rfikatem jakości lub akredytacją;

2) ceny i liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotne j orazkalkulacje kosztów.

A zatem sam ustawodawca wskazuje na wagę jakości świadczeń medycznych, która

może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją.

Ze względu na speryfikę działalności jednostki Udzielającego zamówienia Ękie
zabezpieczenia Udzielającego zamówienie wymaga niezwykle starannie opracowanych

i skutecznie funkcjonująrych procedur związanych z organizacją udzielania świadczeń

i wspÓĘrary z jednostĘ zlecającą badanią odbioru materiału biologicznego do badań,

przekazywania wyników badań, jak też współprary pomiędzy personelem.

MoŚcickie Centrum Medyczne sp. z a.o. posiada certyfikat System Zarządzania

Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 od dnia O4.06.201,4 r.

Ustanowioaa prze7, MCM Poli§ka |akości i Środowiskowa nakłada także na

podwykonawców określone obowiązki w zakresie nadzorowania określonych aspelłtów

Środowiskowych, działania zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska. Znajomość
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i doświadczenie w zakresie wymagań normy lSO 140012aa4 przez podwykonawcę

gwarantuje skutecznoŚĆ wprowadzonego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz

warunkuje poprawną komunikację pomiędzy MCM a podwykonawcą.

Intencją Udzielającego zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który gwarantuje

wykonanie usługi najwyższej jakości.

Natomiast z vrylwodów Protestującego wynika v,lyraźnie, że prawdopodobnie

nie spełniając warunków określonych plzez Udzielającego zamówienie, dąży on do

zmiany warunków konkursu w korzystny dla niego sposób.

Według wiedąl Udzielającego Zamówienia uzyskanie potwierdzenia odpowiedliej

jakości wykonywanycb usług wydaną przez odpowiednią uprawnioną jednostkę

certyfikującą jest dostępne dla każdego podmiotu, które zderyduje się przejść taką

certyfikację, o ile zapewni stosowne wymagania określone wymaganiami certyfikatu.

Nalezy podkreślió iż analiza orzeczeń zapadĘch w problematyce uczciwej konkurencji

prowadzi do wnioskóW iż nie jest rolą Udzielającego zamówienia dostosowanie opisu

przedmiotu zamówienia do możliwości produkryjnych lub handlowych wszystkich

Wykonawców występująrych na rynku, gdyz sprowadzałoby się to do dopasowywania

warunków przetargów konkursów ofert do ofert handlovrrylch Wykonawców, a nie do

potrzeb Zamawiającego.

Nadto Udzielająry zamówienia podnosi, ze nie wskazane jest, by Udzielająry zamówienia

obniżał warunki postępowania, tylko po to, aby do konkursu mogły przysĘpić wszystkie

podmioĘ funkcjonujące na rynku.

Na marginesie Udzielająry zamówienia wskazuje, że protest podlega oddaleniu również

zprżyczyn formalnych.

Zgodnie z art 153 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpniałOa4 r. o świadczeniach zdrowotnych

finansowanych ze środków publicznych w toku postępowania w sprawie zawarcia

umo\Ąry o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowanią

oferent może złaĘć do komisji urno§nłrowany protest w terminie 7 dni roboczych od

dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Protestujący zgodnie z treścią pisma wniósł protest na czynność Udzielającego
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zamówienie - tj. wyjaśnienie do SWKO - dokonaną dnia 15.10.2015r.

Tymczasem Udzielająry zamówienie we wskazywanym dniu wskaz5rvyanej czynności nie

dokonywał.

w istocie protesfująry skarąl warunki konkursu ofert, które zostały ogłoszone w dniu

28 września 2015 roku. Następnie treść warunków w zakresie dotycząrym wymogów w

zakresie posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością według normy ISO

9001:200B oraz t4OOL:20a4 została sprostowana w dniu Lpaździernika 2015 r.

Prostujący złoĘł protest w dniu 16 października 20t5 roką a zatem już po upływie

terminu do wniesienia protesfu.

Istotna w sprawie jest okolicznośĄ iż protestująry żąda unieważnienia konkursu.

Tymczasem zgodnie z art 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych

finansowanych ze środków publicznych postępowanie w sprawie zawarcia umowy

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej unieważaia się, gdy:

1J nie wpłynęła żadna oferta;

2J wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, o ile z okoliczności nie wyniką że

na ogłoszony ponowlie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej

oferĘ

3) odrzucono wszystkie oferty;

4j kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotą lrtórą Fundusz przez*aczył na

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

5) nasĘpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,że prowadzenie postępowania lub

zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, cze9o nie można było wcześniej

przewidzieć.

Na obecnym etapie postępowania konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych

w zakresie badań analityki medycznej żadna z powyższych przesłanek unieważnienia

postępowania nie występuje, zatem brak jest podstaw prawnych oraz faktycznych do

rozstrzygnięcia protestu zgo dni e z żądaniem Wn oszącego p rotest.

W związku z powyższym komisja Udzielającego zamówienia postanowiłą jak na

wstępie.
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Zgodnie z arL 153 ust" 3 Ustawy

środków publicznych, w zw. z art.

o działalności leczniczej Udzielaiąry

wrazz uzasadnieniem.

oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze

26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.

zamówien ia przeńzuj e niniej sze rozstrzygnięcie
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