Legionowo, dnia 26.04.2018r.

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług diagnostyki
laboratoryjnej dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej – SP ZOZ w Legionowie, ul. Zegrzyńska 8
numer postępowania 1/K/2018
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ
w Legionowie oraz Komisja Konkursowa powołana na mocy decyzji Dyrektora
z dnia 05.04.2018r. zawiadamiają, że konkurs ofert na świadczenie usług
diagnostyki

laboratoryjnej

dla

Wojskowej

Specjalistycznej

Przychodni

Lekarskiej – SP ZOZ w Legionowie został rozstrzygnięty.
W związku z powyższym niniejszym informujemy Państwa o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu
Po

szczegółowej

analizie

ofert,

w

związku

z

określonymi

w szczegółowych warunkach konkursu kryterium oceny ofert, Komisja
Konkursowa wybrała ofertę złożoną przez:
DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.
Ul. Prof. M. Życzkowskiego 16
31-864 Kraków
Cena oferty: 215 025,40 PLN (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwadzieścia pięć
złotych czterdzieści groszy).

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną.

2) odrzuceniu ofert Oferentów (Wykonawców):
1) LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CD SŁODCZYK
Ul. Wolność 2
01-018 Warszawa

Uzasadnienie prawne:
Art. 149 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
1027 z późn. zm.)
„Odrzuca się ofertę zawierającą nieprawdziwe informacje”
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z pkt I Materiałów Konkursowych ppkt 15 Udzielający zamówienia
wymagał, aby Oferent zapewnił dostęp on-line do wyników badań opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym z możliwością ich wydruku. W takim
przypadku pacjent musi otrzymać jednorazowy kod umożliwiający szybki i łatwy
dostęp do wyników on line bez konieczności zakładania konta. Odbiór wyników
za pomocą kodu ma odbywać się poprzez wpisanie jedynie numeru PESEL (lub
daty urodzenia – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do materiałów konkursowych
z dnia 23.04.2018r.) oraz kodu otrzymanego w punkcie pobrań.
Powyższe zostało potwierdzone przez Oferenta w oświadczeniu stanowiącym
załącznik numer 6 do Materiałów Konkursowych.
Udzielający zamówienia podczas badania ofert otworzył stronę internetową
Oferenta, na której pod linkiem wyniki online pojawia się platforma eLaborat.
Na platformie tej zawarto instrukcję użytkownika, w której treści opisano sposób
uzyskiwania wyników badań. Sposób ten jest niezgodny z wymaganiami
Udzielającego zamówienia w odniesieniu do uzyskiwania przez pacjentów łatwego
i szybkiego dostępu do swoich wyników badań.
Powyższe

oznacza,

że

oświadczenie

zawarte

w

załączniku

Nr

6

do Materiałów Konkursowych jest niezgodne z prawdą.
Pismem z dnia 25.04.2018r. Udzielający zamówienia zwrócił się do Oferenta
o wyjaśnienie czy na dzień oznaczony jako termin składania ofert Oferent posiada inne
narzędzie udostępniania badań. Jeżeli tak, to w takim przypadku poproszono
o podanie nazwy tego narzędzia oraz adresu internetowego, pod którym jest ono
dostępne.
Należy wspomnieć, iż w odpowiedzi z dnia 20.04.2018r. na jedno z zadanych
pytań (numer 1) „czy Zamawiający zaakceptuje dostęp pacjentów do wyników online
za pomocą numeru PESEL i adresu e-mail pacjenta” Udzielający zamówienia udzielił
negatywnej odpowiedzi argumentując, iż celem Udzielającego zamówienia jest
umożliwienie równego dostępu do informacji o wynikach badań wszystkim
pacjentom, których te badania dotyczą. Oznacza to, że nie mogą być stawiane

Pacjentowi wymagania w rodzaju obowiązku posiadania poczty elektronicznej czy też
ograniczania możliwości uzyskania dostępu do danych w jakikolwiek inny sposób.
Udzielający zamówienia świadczy usługi zdrowotne dla osób często będących
emerytami w zaawansowanym wieku, które to osoby nigdy samodzielnie nie
korzystały z mikrokomputera. Czymś innym jest skorzystanie np. z pomocy bliskiej,
a czymś innym zobowiązywanie do zakładania niepotrzebnej Pacjentowi w żadnych
innych okolicznościach skrzynki poczty elektronicznej. Z punktu widzenia ochrony
danych osobowych o wiele bardziej ryzykowne jest wymuszanie umieszczania na
serwerze wirtualnym danych osobowych Pacjenta niż utrzymywanie tych danych
(które nomen omen u Zamawiającego są utrzymywane) na serwerze Udzielającego
zamówienia.
W odpowiedzi na powyższe, w zakreślonym terminie, Oferent nie podał nazwy
innego narzędzia oraz adresu internetowego, pod którym sposób udostępniania
wyników jest zgodny z opisem zawartym w Materiałach Konkursowych. Oferent nie
ustosunkował się do pytania Udzielającego zamówienie lecz zarzucił, iż stosowany
system w siedzibie Udzielającego zamówienia nie spełnia wymogów ustawowych.
Udzielający zamówienia podkreśla, iż podjęte środki odpowiadają w pełni
naszym zidentyfikowanym potrzebom. Nie naruszają przy tym żadnych wymagań
bezpieczeństwa danych. Udzielający zamówienia nie opisał szczegółów realizacji
żądanego wymagania, gdyż jest organizacją małą, w której pobieranie materiału
odbywa się wyłącznie w jednym miejscu, a także co do zasady w ograniczonym
czasie.
z

W

żadnym

niekontrolowanymi
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Udzielającego zamówienia, a także do nieuprawnionych osób wewnątrz tej
organizacji. Udzielający zamówienia posiada wdrożony system SOMED, który
zabezpiecza w pełni ochronę dostępu informacji medycznej, w tym informacji
o pacjencie przed osobami nieuprawnionymi. Powyższe wpisuje się także w politykę
danych osobowych. Insynuacje Oferenta zawarte w przesłanym piśmie nie mogą być
odczytane inaczej niż tylko próba bezprawnego zakłócenia konkursu.
Mając na uwadze powyższe, Udzielający zamówienia postanowił odrzucić
ofertę na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jako ofertę zawierającą nieprawdziwe
informacje.

2) CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ MARYLA
DRYNKOWSKA-PANASIUK
Ul. S. Jaracza 85
90-244 Łódź
Uzasadnienie prawne:
Art. 149 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
1027 z późn. zm.)
„Odrzuca się ofertę zawierającą nieprawdziwe informacje”
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z pkt I Materiałów Konkursowych ppkt 15 Udzielający zamówienia
wymagał, aby Oferent zapewnił dostęp on-line do wyników badań opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym z możliwością ich wydruku. W takim
przypadku pacjent musi otrzymać jednorazowy kod umożliwiający szybki i łatwy
dostęp do wyników on line bez konieczności zakładania konta. Odbiór wyników
za pomocą kodu ma odbywać się poprzez wpisanie jedynie numeru PESEL (lub
daty urodzenia – zgodnie z odpowiedzią na zapytanie do materiałów konkursowych
z dnia 23.04.2018r.) oraz kodu otrzymanego w punkcie pobrań.
Powyższe zostało potwierdzone przez Oferenta w oświadczeniu stanowiącym
załącznik numer 6 do Materiałów Konkursowych.
Udzielający zamówienia podczas badania ofert otworzył stronę internetową
Oferenta, na której pod linkiem wyniki dla pacjentów

pojawia się platforma

eLaborat. Na platformie tej zawarto instrukcję użytkownika, w której treści opisano
sposób uzyskiwania wyników badań. Sposób ten jest niezgodny z wymaganiami
Udzielającego zamówienia w odniesieniu do uzyskiwania przez pacjentów łatwego
i szybkiego dostępu do swoich wyników badań.
Powyższe

oznacza,

że

oświadczenie

zawarte

w

załączniku

Nr

6

do Materiałów Konkursowych jest niezgodne z prawdą.
Pismem z dnia 25.04.2018r. Udzielający zamówienia zwrócił się do Oferenta
o wyjaśnienie czy na dzień oznaczony jako termin składania ofert Oferent posiada inne
narzędzie udostępniania badań. Jeżeli tak, to w takim przypadku poproszono
o podanie nazwy tego narzędzia oraz adresu internetowego, pod którym jest ono
dostępne. Odpowiedzi należało udzielić drogą elektroniczną bądź faxem do dnia
26.04.2018r. godzina 09.00.

W zakreślonym terminie Oferent nie udzielił żadnej odpowiedzi.
Brak odpowiedzi Udzielający zamówienia musi uznać za milczące przyznanie
stwierdzonych przez siebie faktów.
Mając na uwadze powyższe, Udzielający zamówienia postanowił odrzucić
ofertę na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jako ofertę zawierającą nieprawdziwe
informacje.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w konkursie wpłynęły 4 (cztery)
oferty od następujących Oferentów:
Lp.

Nazwa Oferenta (Wykonawcy)

Adres

Cena oferty

Ul. Prof. M.
Życzkowskiego 16
31-864 Kraków

215 025,40 zł

2

CENTRUM DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
MARYLA DRYNKOWSKAPANASIUK

Ul. S. Jaracza 85
90-244 Łódź

197 918,16 zł

3

LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE CD
SŁODCZYK

Ul. Wolność 2
01-018 Warszawa

232 023,72 zł

4

ALAB laboratoria Sp. z o. o.

Ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

222 883,20 zł

1

DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium oceny ofert:
Lp.

Nazwa Oferenta (Wykonawcy)

Adres

Ilość punktów
w ramach
kryterium oceny
ofert

1

DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

Ul. Prof. M.
Życzkowskiego 16
31-864 Kraków

2

CENTRUM DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
MARYLA DRYNKOWSKAPANASIUK

Ul. S. Jaracza 85
90-244 Łódź

Oferta
odrzucona

3

LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE CD
SŁODCZYK

Ul. Wolność 2
01-018 Warszawa

Oferta
odrzucona

100,00

4

ALAB laboratoria Sp. z o. o.

Ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa

96,47

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027 z późn. zm.) można wnieść odwołanie do Dyrektora WSPLek-SP
ZOZ w Legionowie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

DYREKTOR
WSPLek-SP ZOZ w Legionowie
/-/ p.o. Dariusz NEUDEK

