Golub-Dobrzyń, dnia 09 listopada 2015 r.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Doktora J.G. Koppa 1 E
87-400 Golub Dobrzyń

Kolumna Transportu Sanitarnego
Triomed Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
Rozstrzygniecie odwołania
Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie art. 154 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
– dalej: u.dz.l. informuje, iż
oddala odwołanie
wniesione przez Kolumnę Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
w dniu 3 listopada 2015 r. od rozstrzygnięcia Konkursu Ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych
w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu.

UZASADNIENIE
Udzielający zamówienie w dniu 01.10.2015 roku ogłosił Konkurs Ofert na udzielenie
świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego z zespołem medycznym dla Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. W postępowaniu oferty złożyli:
1)P.U. Pro-Med. Jerzy Prądzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-Med Jerzy
Prądzyński, ul. Modrzewiowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
2) LTM MED CLINIC Sp. z o.o., ul. Żeglarska 24/13, 87-100 Toruń
3) Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin.
W dniu 27 października 2015 r. Zamawiający ogłosił ponowne rozstrzygnięcie postępowania
wskazując, iż w wyniku przeprowadzonego Konkursu Ofert wybrano ofertę firmy LTM MED
CLINIC Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ponieważ pierwotnie wybrany Oferent - P.U. Pro-Med. Jerzy
Prądzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro-Med Jerzy Prądzyński, ul. Modrzewiowa 10,
87-400 Golub-Dobrzyń, nie złożył wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.
W dniu 3 listopada 2015 r. firma Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.,
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin wniosła od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie, zarzucając
Zamawiającemu, że wybrana została jako najkorzystniejsza oferta podmiotu, który nie ma uprawnień
do brania udziału w postępowaniu i wykonywania przedmiotu konkursu. W związku z powyższymi
zarzutami Odwołujący wniósł o wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.

W ocenie Kierownika Udzielającego zamówienie zarzuty powyższe są nieuzasadnione,
a postępowanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Już z samej nazwy konkursu wynika, że dotyczy on „usług transportu sanitarnego z zespołem
medycznym”. W Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (dalej „SWKO”) w dziale IV.
Szczegółowy zakres przedmiotu konkursu ofert precyzyjnie określono, czego oczekuje się od
Przyjmującego zamówienie. Wymaga się posiadania specjalistycznego środka transportu lądowego –
ambulansu typu „S”- spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach –
PN-EN 1789:A1, wymaga się zapewnienia specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego,
w którego skład wchodzi lekarz systemu oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny, do tego żeby
zapewnić przewóz transportem sanitarnym całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele
i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
LTM MED CLINIC sp. z o.o. spełnia wszystkie te wymogi, gdyż posiada odpowiedni
ambulans typu „S”, zapewnia specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i zobowiązało się do
zapewnienia transportu sanitarnego zgodnie z wymogami SWKO.
Udzielający zamówienia w dziale VI. Wymagania stawiane Przyjmującym zamówienia
wskazał, że w postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które są podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) i złożą wraz z ofertą odpis księgi rejestrowej.
Zgodnie z tym wymogiem do oferty LTM MED CLINIC sp. z o.o. załączono stosowny odpis Księgi
Rejestrowej o nr 000000163075, z którego jednoznacznie wynika, że LTM MED CLINIC sp. z o.o.
jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie tj. w zakresie
transportu sanitarnego (dział III, rubryka 8 - 9240 Zespół transportu medycznego).
Niezależnie od powyższych okoliczności Odwołujący dopatrzył się uchybień w wybranej
ofercie, zarzucając jej niespełnienie wymogów konkursu, gdyż ten LTM MED CLINIC sp. z o.o. nie
ma wpisu jednostki transportowej typu „S” do Księgi Rejestrowej.
To twierdzenie jest błędne w swym założeniu.
W Księdze Rejestrowej nie można wpisać jednostki transportowej typu „S” gdyż w rejestrze
nie odnotowuje się takich informacji. W Księdze Rejestrowej Odwołującego również brak jest wpisu
dotyczącego jednostki transportowej typu „S”. Wpisy związane ze zdolnościami do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej są enumeratywnie wypisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17
maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu
ich nadawania, gdzie nie ma nigdzie kodu, który umożliwia wpisanie do rejestru uprawnień do
świadczenia usług jednostką transportową typu „S”. Znajduje się tam kod „9240 Zespół Transportu
sanitarnego”, pod który należy przypisać zakres przedmiotu zamówienia opisany w SWKO. Zgodnie
z art. 5 ust 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych za transport sanitarny uważa się „…przewóz osób albo materiałów
biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających
specjalnych warunków transportu.”. Podsumowując należy wskazać, że LTM MED CLINIC Sp. z o.o.
dysponuje stosownymi uprawnieniami do transportu sanitarnego, w tym osób karetką typu „S”, gdyż
posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do świadczenia takiej usługi.
Co prawda w przedmiotowym rozporządzeniu znajduje się kod „3114 Zespół ratownictwa
medycznego specjalistyczny” jednak jego zakres nie dotyczy uprawnień związanych z prowadzeniem
karetki typu „S” co tak usilnie Odwołujący próbuje sugerować. Zakres ten dotyczy świadczeń
udzielanych przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, których zadaniem jest
operowanie na danym obszarze, rejonie (np. powiat) i świadczenie usług rozumianych jako
interwencje w nagłych przypadkach w ramach pogotowia ratunkowego niosącego pierwszą pomoc.
I w takim zakresie rzeczywiście LTM MED CLINIC sp. z o.o. nie posiada stosownego wpisu

w Księdze Rejestrowej. Jednakże nie ma to znaczenia w niniejszym postępowaniu, gdyż jego
przedmiot dotyczy innego zakresu, a mianowicie transportu sanitarnego.
Konkurs dotyczy transportu sanitarnego przy użyciu karetek typu „S”, a nie świadczeń
udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach pogotowia ratunkowego niosącego
pierwszą pomoc.
Podsumowując, należy stwierdzić, że wbrew temu co twierdzi Odwołujący, LTM MED
CLINIC sp. z o.o. posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i spełnia wszelkie wymogi postawione
w SWKO, w związku z czym brak jest jakichkolwiek podstaw zarówno prawnych jak i faktycznych
do odrzucenia tej oferty.

W tym stanie rzeczy Kierownik Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu postanowił jak
na wstępie.

