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Biały Dunajec, 08.08.2016 r.  

 

WYNIK POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie 

badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, badań radiologicznych, mammografii, 

krioterapii ginekologicznej oraz cytologii i histopatologii 

 

 

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 581 ze zm.) 

informuję, iż dokonano wyboru następujących ofert w przedmiotowym postępowaniu:  

 

Część 1: Konkurs na wykonywanie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych 

 

Laboratorium Analiz Lekarskich S.C., ul. Orkana 19, 34 – 400 Nowy Targ. 

 

 Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a jej cena nie 

przekracza kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia. 

 

Część 2: Konkurs na wykonywanie badań radiologicznych 

 

Allmedica Sp. z o.o., ul. Sarmacka 1/57, 02 – 972 Warszawa 

 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a jej cena nie 

przekracza kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia. 

 

Część 3: Konkurs na wykonywanie mammografii 

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny  im. Jana Pawła II w Nowym Targu,  

ul. Szpitalna 14, 34 – 400 Nowy Targ. 

 

Z uwagi na fakt, iż na terenie Podhala, w promieniu wskazanym przez Organizatora 

konkursu jest to jedyny świadczeniodawca tego rodzaju usług, w powtórnie ogłoszonym 
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postępowaniu nie wpłynie więcej ofert.  Tym samym, zgodnie z art. 150 ust. 2  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 581 ze zm.) Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty  

i zawarciu umowy. 

 

Część 4: Konkurs na wykonywanie krioterapii ginekologicznej 

 

Allmedica Sp. z o.o., ul. Sarmacka 1/57, 02 – 972 Warszawa. 

 

Z doświadczeń Organizatora konkursu, nabytych w poprzednio prowadzonych 

postępowaniach, a także ze względu na znajomość rynku usług medycznych na terenie 

Podhala wynika,  iż w powtórnie ogłoszonym postępowaniu nie wpłynie więcej ofert. Liczba 

podmiotów świadczących usługę jest mocno ograniczona, a lekarze prowadzący prywatną 

praktykę nie są zainteresowani ubieganiem się o zamówienie. Tym samym, zgodnie z art. 

150 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 581 ze zm.) Komisja 

zdecydowała o przyjęciu oferty i zawarciu umowy. 

 

Część 5: Konkurs na wykonywanie cytologii i histopatologii 

 

W pakiecie nr 5 wpłynęła tylko jedna oferta, Z uwagi na fakt, iż usługa będąca przedmiotem zamówienia 

z uwagi na swoją specyfikę (wysyłka materiału do badań) może być świadczona w dowolnym miejscu, 

udział w konkursie nie jest ograniczony terytorialnie, istnieje wiele podmiotów mogących ubiegać się  

o zamówienie. Wobec powyższego Komisja zdecydowała o unieważnieniu postępowania na podstawie 

art. 150 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 581 ze zm.). 

 

 

 

Lek. med. Małgorzata SZCZERBA 
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