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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

Szczecin, dn. 27.01.2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:  postępowania  konkursowego  na  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz  Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w zakresie:
I.  badań czynników predykcyjnych przed leczeniem raka nie drobnokomórkowego płuca:

1. badania mutacji genu EGFR metodą real-time PCR,
2. badania ekspresji nieprawidłowego białka ALK metodą immunohistochemiczną (IHC),
3. badania rearanżacji genu ALK metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH),
4. badania ekspresji PD-L1 metodą immunohistochemiczną (IHC),
5. badania rearanżacji  genu ROS1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH),

II. badań czynników prognostycznych i predykcyjnych przed leczeniem raka przewodu pokarmowego:
1. badania  amplifikacj genu HER-2 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH),
2. badania mutacji  genów KRAS, NRAS, BRAF (p. V600E) metodą sekwencjonowania NSG lub

Sangera i/lub real time PCR,
3. badania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) metodą PCR.

Działając  na  podstawie  art.  26  ustawy  o  działalności  leczniczej  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  (tj.  Dz.U.  
z 2021r.,  poz.  711 ze zm.),  Samodzielny Publiczny Wojewódzki  Szpital  Zespolony w Szczecinie  przy ulicy
Arkońskiej  4,  jako  Zamawiający,  po  dokonaniu  badania  i  oceny  złożonych  ofert  w  tym  postępowaniu,
informuje, że:

ZADANIE NR 1
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania 1 wpłynęły trzy oferty:
1) Alab Laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa;
2) Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o., 20-609 Lublin, ul. Filaretów 27/2;
3) Oncogene Diagnostics sp. z o.o., 31-546 Kraków, ul. Mogilska 86.

Oferta  Alab  Laboratoria  sp.  z  o.o.  została  złożona  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  a  nie  
w  formie  pisemnej.  Tymczasem  w ogłoszeniu  o  Konkursie  Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital
Zespolony w Szczecinie wskazał, że oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zatem zgodnie  z  pkt.  XII  ust.  5  pkt  e)  Szczegółowych  Warunków Konkursu  Ofert,  w  związku  
z art. 74§1 kodeksu cywilnego, Ofertę jako nieważną SPWSZ w Szczecinie odrzucił. 

Oferta Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o.: 
 w zakresie badania mutacji genu EGFR metodą real-time PCR SPWSZ w Szczecinie przewidział termin ich

wykonania na 24 h, natomiast w ofercie wskazano 2 dni,
 w zakresie badania ekspresji PD-L1 metodą immunohistochemiczną (IHC) SPWSZ w Szczecinie przewidział

termin ich wykonania na 3 dni robocze, natomiast w ofercie wskazano 5 dni.

Należy więc uznać, że w tym zakresie Genim sp. z o.o. złożył ofertę alternatywną.

 w zakresie warunków granicznych określonych w pkc. 3 nie wykazał posiadania urządzenia do badania stęże-
nia kwasów nukleinowych. 

W związku z powyższym, zgodnie z pkt. XII ust. 5 pkt f) i g) Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert, Ofertę Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o. w części dotyczącej Zadania nr 1,
jako nieważną, SPWSZ w Szczecinie odrzucił.
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Oferta złożona przez  Oncogene Diagnostics sp. z o.o. spełnia warunki przewidziane w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert.

Ocena  punktowa  została  dokonana  zgodnie  ze  wskazaną  w  Szczegółowych  Warunkach  Konkursu  Ofert
formułą.

Oferent ilość przyznanych punktów

Oncogene Diagnostics sp. z o.o., 31-546 Kraków, ul. Mogilska 86 100,00 pkt.

Zamawiający dokonał wyboru Oncogene Diagnostics sp. z o.o. do realizacji świadczeń określonych 
w Zadaniu nr 1.

ZADANIE NR 2
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania 2 wpłynęły trzy oferty:
1) Alab Laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa;
2) Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o., 20-609 Lublin, ul. Filaretów 27/2;
3) Oncogene Diagnostics sp. z o.o., 31-546 Kraków, ul. Mogilska 86.

Oferta  Alab  Laboratoria  sp.  z  o.o.  została  złożona  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  
a nie w formie pisemnej. Tymczasem w ogłoszeniu o Konkursie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Zespolony w Szczecinie wskazał, że oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zatem zgodnie  z  pkt.  XII  ust.  5  pkt  e)  Szczegółowych  Warunków Konkursu  Ofert,  w  związku  
z art. 74§1 kodeksu cywilnego, Ofertę jako nieważną SPWSZ w Szczecinie odrzucił.

Oferta Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o.: 
 w zakresie warunków granicznych określonych w pkc. 1, w zakreślonym dodatkowo w wezwaniu terminie,

Genim  sp.  z  o.o.  nie  uzupełnił  braku oferty  -  nie  wykazał  posiadania  certyfikatu  zewnętrznej  kontroli  
w zakresie badania NRAS oraz badania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI);

 w zakresie warunków granicznych określonych w pkc. 3 nie wykazał posiadania urządzenia do badania stęże-
nia kwasów nukleinowych.

W związku z powyższym, zgodnie z pkt. XII ust. 5 pkt g) Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
Ofertę Instytutu Genetyki i Immunologii GENIM sp. z o.o. w części dotyczącej Zadania nr 2,  jako
nieważną, SPWSZ w Szczecinie odrzucił.

Oferta złożona przez  Oncogene Diagnostics sp. z o.o. spełnia warunki przewidziane w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert.

Oferent ilość przyznanych punktów

Oncogene Diagnostics sp. z o.o., 31-546 Kraków, ul. Mogilska 86 100,00 pkt.

Zamawiający dokonał wyboru Oncogene Diagnostics sp. z o.o. do realizacji świadczeń określonych 
w Zadaniu nr 2.


