
                                                        Częstochowa, dnia  09.10.2017r. 

dotyczy konkursu: KO/17/2017 

 

Oferenci  

biorący udział w konkursie ofert na udzielenie zamówienia na „Udzielanie świadczeń  

zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań mutacji genu BRCA1 i BRCA2 (analiza pełnej 

sekwencji) techniką sekwencjonowania  nowej generacji Next Generation Sequencing (NGS) – 

dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,  

przy ul. Bialskiej 104/118” 

 

Stanowisko  

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny  

w Częstochowie w sprawie wniesionego w dniu 03.10.2017r. odwołania od rozstrzygnięcia 

konkursu ofert, wniesionego przez uczestnika postępowania Oncogene Diagnostics Sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 86. 

 

Na podstawie ustawy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. 

poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (tekst. jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),  

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego w dniu 03.10.2017r.  przez Oncogene Diagnostics Sp. z o.o.   

z siedzibą  w Krakowie przy ul. Mogilskiej 86 od rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie 

konkursu ofert – Dyrektor WSzS im. NMP w Częstochowie,  

 

postanawia nie uwzględnić w całości wniesionego odwołania 

 

UZASADNIENIE 

Złożone  odwołanie od rozstrzygnięcia  postępowania konkursowego  jest niezasadne.  Wszyscy 

oferenci przedłożyli wykaz sprzętu wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia i w związku z tym 

oferty zostały uznane za ważne. W myśl powszechnie obowiązujących przepisów  w/w sprzęt  jest 

wyrobem medycznym posiadającym znak CE. Nie jest rolą Zamawiającego kwestionowanie przedłożonych 

dokumentów i podejmowanie decyzji o odrzuceniu pozostałych ofert. Tym samym brak jest podstaw do 

uwzględnienia złożonego odwołania. 

Jednak biorąc pod uwagę dobrą praktykę przy udzielaniu zamówień na świadczenia zdrowotne, 

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem  IV pkt. 6 Regulaminu Konkursu Ofert, korzysta z prawa do 

unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.    

 

W najbliższym czasie, Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie.  

     Dyrektor 

                                                                                                            Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                                                   im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                                                    lek. med. Dariusz Kaczmarek   

 


