Mogilany, dnia 30.11.2016

r,

Wnoszący odwołanie: Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Zyczkowskiego
16,31-864 Kraków

w Moailanach

zAWlADoMlENlE
o unieważnieniu postępowania konkursowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach po rozpoznaniu odwołania
Diagnostyki sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych
i histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej w Mogilanach
Uwzględnia odwołanie i na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych

finansowanych ze środków publicznych unieważnia postępowanie.

uzasadnienie
Udzielający zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach w dniu
4 listopada 2oL6 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania badań

i

histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
opieki Zdrowotnej w Mogilanach. Termin składania ofert był wyznaczony do dnia 14 listopada 2Ot6 r,
do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 14 listopada 2Ot6 r. na godz.
laboratoryjnych, mikrobiologicznych

12.00.

Zostały złożone dwie oferty:

oferta nr 1- Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Oferta nr

2

-

Synevo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Diagnostyka sp, z o.o, z siedzibą w Krakowie na stronie 046 swojej oferty (badania hematologiczne)
wykazała: Czynnik krzepnięcia Xlll, lnhibitor czynnika tX. Badanie te nie są wykonywane przez

Diagnostykę sp.

z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wobec powyższego oferta nr 1, która

zawiera

nieprawdziwe informacje została odrzucona, o czym Udzielający Zamówienia poinformował.
W terminie przewidzianym przez przepisy ustawy Diagnostyka sp, z o.o, z siedzibą w Krakowie złożyla
odwołanie zarzucając naruszenie przez Udzielającego Zamówienie art. L49 ust. 1 i ust. 3 ustawy

o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w związku z art, 26 ust. 4
ustawy o działalnościleczniczej oraz zignorowanie art. 150 ust. 2 w/w ustawy.

W swoim uzasadnieniu Wnoszący odwołanie wskazał, iż wykonuje czynnik krzepnięcia Xlll

oraz

inhibitor czynnika lX i na tą okoliczność przedłożyłAneks nr L/DOL|2O16 z dnia 0I.02.201,6 r. wraz
z wykazem badań wykonywanych przez Pracownię Hemostazy, który rzekomo stanowi Załącznik do
w/w Aneksu, chociaż brak na tą okoliczność dowodów, albowiem w/w wykaz w żaden sposób nie
można uznać za Załącznik do Aneksu Nr 1/DOL/2O16, Ponadto w sowim odwołaniu Diagnostyka
sp. z o.o. podnosi, że wykonała w 2016 r. aż 8 razy inhibitor czynnika lX oraz lt razy czynnik
krzepnięcia Xlll, jednak dowodów na potwierdzenie, że choćby chociaż jeden raz wykonała badanie
czynnika krzepnięcia Xlll nie przedłożyłado złożonego odwołania,
W tym miejscu należy również podnieść,żezarzut Diagnostykisp. z o,o. w zakresie naruszenia przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach art. L49 ust, 3 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest chybiony. Otóż zgodnie
z przyjętą linia orzecznictwa w sytuacji, ,,gdy komisja konkursowa stwierdzi, że oferta złożona
zawiera nieprawdziwe informacje zobowiqzana jest do obligatoryjnego odrzucenia oferty. Podanie
nieprawdziwych informacji w ofercie nie można zakwalifikować do uchybień, o których mowa w art.
749 ust. 3 wyżej wzmiankowonej ustawy".

Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uznał, że zarzut wnoszącego odwołanie

w zakresie zignorowania art. 15O ust. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych przez Udzielającego Zamówienia uznać należy za uzasadniony i z tych to
względów unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych, mikrobiologicznych

i

histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
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