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Dotyczy: konkursu ofert związanego z udzielaniem całodobowych specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
oraz nadzorem nad bankiem krwi dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z 
siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 (sprawa DZP.46.02.2016) 

 
 
 
 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu informuje, iż w 

dniu 08.03.2016r. wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 

konkursowego złożone przez   ALAB Laboratoria  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. 

Stępińskiej 22/30.  

Decyzją Zarządu Szpitala postanowiono oddalić przedmiotowe odwołanie (treść odwołania 

dostępna na stronie www.wss.com.pl ). 

 Oferta złożona  przez Laboratoria RH+ z siedzibą w Piasecznie spełnia wymagania 

określone w rozdz. V pkt. 4 SWKO oraz rozdz. VI pkt. 10 SWKO. 

Zarzut Oferenta odnoszący się do nieprzedstawienia przez Laboratoria RH+ Sp. z o.o. 

zaświadczenia z banku o zdolności kredytowej w wysokości 1,5 mln zł, jest błędny, a jego 

uwzględnienie byłoby naruszeniem przepisów prawa. Powyższa problematyka była 

wielokrotnie poruszana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zgodnie z Wyrokiem Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 02.08.2012, KIO 1542/12, zaświadczenie z banku złożone przez 

Oferenta potwierdziło spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

ekonomicznej i finansowej. Po pierwsze należy stwierdzić, że zdolność kredytowa nie jest 

tożsama z przyrzeczeniem udzielenia kredytu, lecz stanowi ocenę, że określony podmiot jest 

wiarygodnym klientem banku, zdolnym do spłaty przyszłego zobowiązania. Zamawiający nie 

wymagał (i w świetle przepisów nie mógł wymagać) legitymowania się przez Oferenta 
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promesą kredytu. Z treści złożonego zaświadczenia wynika, że Oferent ma możliwość 

uzyskania kredytu w wymaganej przez Zamawiającego kwocie.  

Procedury bankowe zawsze wymagają od kredytobiorcy dopełnienia określonych 

formalności czy spełnienia warunków na etapie przyznawania kredytu, są to jednak kwestie 

warunkujące otrzymanie konkretnego kredytu i nie mają bezpośredniego przełożenia na ocenę 

zdolności kredytowej. Podobny pogląd został także wyrażony Wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 10.02.2011r. KIO/UZP 167/11, który wyraził pogląd, że zaświadczenie o 

zdolności kredytowej jest w istocie oświadczeniem banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot ten pozytywnie ocenia zdolność firmy do 

spłacania ewentualnego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie realizacji zamówienia. W 

związku z tym, iż taki dokument nie jest przyrzeczeniem pomocy finansowej, to instytucje 

finansowe często zamieszczają w nich zastrzeżenie mówiące o tym, iż wyliczenie jest 

wstępne. Takowe zastrzeżenie nie ujmuje jednak skuteczności samego zaświadczenia - a 

zatem nie może stanowić podstawy do wykluczenia Oferenta z konkursu. 

Korespondencją z dnia 16.02.2016r. umieszczoną na stronie internetowej udzielającego 

zamówienia zmodyfikowane zostały zapisy paragrafu VI pkt. 10 w następujący sposób: 

„ załącznik 12 – wykaz miejsca świadczenia wykonywania badań objętych postępowaniem 
konkursowym wg załącznika nr 1. Udzielający zamówienia wymaga aby (dotyczy pozycji 336 
i 337 opisu przedmiotu zamówienia) : 

a)         Do oferty musi być dołączona opinia (list referencyjny) wystawiona przez 
ośrodek referencyjny: Laboratorium Prątka Gruźlicy Instytutu Gruźlicy i 
Chorób Płuc potwierdzająca jakość badań wykonywanych w oferowanym 
Laboratorium Prątka Gruźlicy. 

b)        Droga dojazdu z placówki Udzielającego zamówienie do wykonującego 
badania Laboratorium Prątka nie może przekroczyć 130 km.” 

 

W związku z powyższym zarzuty odwołującego odnośnie braku wymaganych dokumentów 

potwierdzających posiadanie własnego Laboratorium prątka gruźlicy są całkowicie 

bezzasadne.   

 
Z poważaniem, 


