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OTRZYMUJ Ą WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  

 
 
 
Dotyczy: postępowania konkursowego ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku na 
„Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku” – znak sprawy 4/432/01/2015. 
 
 
      ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU 

Działając na podstawie art. 153 ust. 3 i ust. 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że wpłynął protest 

złożony przez firmę Laboratoria RH+ Sp. z o.o., ul. Młynarska 39 lok. 8, 05-500 Piaseczno, 

dotyczący treści wymagań dla przystępujących do konkursu na świadczenie usług medycznych w 

zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – w załączeniu, który 

– oddalamy w całości jako bezzasadny. 

      UZASADNIENIE ODRZUCENIA PROTESTU  

Ustosunkowując się do przedstawionych w piśmie zarzutów wyjaśniamy: 

1. Forma konkursowa nie ogranicza Zamawiającemu określenia konkretnych wymagań jakie 

muszą spełniać biorący udział w postępowaniu konkursowym. 

2. Nie jest w interesie Zamawiającego, aby zamawiane świadczenia były na niższym poziomie 

niż obecne. 

3. Wymóg posiadania certyfikatu, nie jest również ograniczeniem dostępności, ponieważ z 

analizy przeprowadzonej przez Zamawiającego wynika, że jest wiele firm spełniających 

zawarte w SWKO wymagania. 

4. Trudno czynić zarzut Zamawiającemu, że zamierza podpisać umowę na świadczenia w 

zakresie diagnostyki laboratoryjnej z doświadczonym podmiotem w świadczeniu tych usług 

dla jednostek publicznego lecznictwa zamkniętego. 
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5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581), nie zawiera żadnych postanowień, które 

uniemożliwiałyby określenie warunków zawartych w SWKO w niniejszym konkursie. 

6. Z tych względów uznając, że interes prawny Świadczeniodawcy, nie doznał w niniejszym 

postępowaniu uszczerbku, postanowiono jak wyżej. 

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na zapytania są dostępne na stronie  

www.szpital-chmielnik.pl w zakładce konkursy – odpowiedzi. 

 

 

 

         


