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Wprowadzenie	od	2015	r.	przez	Ministra	
Zdrowia	zapowiadanych	zmian,	spowo-
duje	„przesunięcie”	części	świadczeń	ze	
szpitali	 do	 ambulatoryjnej	 specjalistyki	
i	podstawowej	opieki	zdrowotnej.	Wnio-
sek	jest	prosty:	poziom	finansowania	szpi-
tali	zmniejszy	się,	a	nie	zwiększy.	Zarzą-
dzający	już	dzisiaj	muszą	myśleć,	jak	ciąć	
koszty	działalności,	by	mieć	pieniądze	na	
spełnienie	wymogów	prawa	i	pacjentów.	
Jednym	z	pomysłów	są	Grupowe	Zakupy	
wszystkiego,	czego	szpitale	potrzebują	do	
normalnego	funkcjonowania.

Obecnie	 szpitale	 dokonują	 zakupów	
samodzielnie,	 prowadząc	 postępowa-
nia	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicz-
nego	w	oparciu	o	ustawę	Prawo	Zamó-
wień	Publicznych.	W	tym	samym	czasie	
sąsiednie	szpitale	kupują	ten	sam	asor-
tyment,	u	tych	samych	dostawców,	pła-
cąc	za	niego	bardzo	 różne	ceny.	Z	na-
szego	doświadczenia	wynika,	że	nieraz	
ceny	te	różnią	się	nawet	o	70%.	Ważnym	
czynnikiem	wpływającym	na	cenę,	jaką	
w	wyniku	zamówienia	publicznego	uzy-
skuje	szpital,	jest	wolumen	zamówienia.	
Im	większą	liczbę	zamawia,	tym	większa	
szansa	na	niższą	cenę	i	wartość	zamówie-
nia.	Dlaczego	więc	nie	połączyć	tych	sa-
mych	asortymentów	z	kilku,	kilkunastu	

szpitali,	kupić	razem,	by	uzyskać	niższe	
ceny,	a	tym	samym	wydać	mniej,	niż	gdy	
szpital	robi	to	sam?

Doświadczenia	 czterech	 szpitali,	
w	 Pleszewie,	 Puszczykowie,	 Rawiczu	
i	Wrześni	pokazują,	że	można	to	zrobić.	
Szpitale	 uzyskały	 rocznie	 200	 do	 300	
tys.	zł	oszczędności	na	lekach	kupowa-
nych	grupowo	w	ramach	wspólnie	zor-
ganizowanego	postępowania.	Przygoto-
wanie	i	przeprowadzenie	postępowania	
o	udzielenie	zamówienia	publicznego	le-
piej	powierzyć	specjaliście,	osobie	trze-
ciej	–	operatorowi,	który	działa	jako	peł-
nomocnik	 zamawiającego.	Takim	 ope-
ratorem	 jest	 przykładowo	 spółka	 celo-
wa	Supra	Holding	SA.,	powstała	w	2011	
roku.	Początek	projektu	Grupowych	Za-
kupów	to	sierpień	2012	r.	W	listopadzie	
powstał	Regulamin	Krajowego	Progra-
mu	 Szpitalnych	 Zakupów	Wspólnych.	
Do	końca	2013	r.	w	Programie,	który	nie	
jest	odpłatny,	uczestniczyło	już	50	szpi-
tali.	W	całym	2013	roku	przeprowadzili-
śmy	8	postępowań	dla	Grup	Zakupowych	
(tyle	samo	zrealizowaliśmy	tylko	w	I	kw.	
2014	roku).	W	Programie	bierze	udział	
obecnie	już	85	szpitali.	Na	koniec	roku	
planujemy	150	uczestników.	Trwa	dzie-
więtnaste	postępowanie.	Wartość	zakoń-
czonych	16	postępowań	to	ponad	20	mln	
zł.	W	przygotowaniu	kolejne	16	Grup	Za-
kupowych.	Efekty	uzyskane	przez	Gru-
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Efekt skali
Od szpitali oczekuje się coraz więcej, zarówno w zakresie jakości świad-
czeń zdrowotnych, jak i standardu pobytu pacjenta. Oczekiwania stawia 
legislator, egzekwuje je płatnik oraz inne instytucje kontrolne. Płatnik, 
ustalając zasady konkursu ofert, stawia też swoje wymagania. Największe 
oczekiwania wobec szpitala mają jednak pacjenci. Na ich spełnienie, po-
trzebne są pieniądze. Skąd je wziąć?
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Dzięki zakupom grupowym szpitale 

mogą uzyskać oszczędności dochodzące 

do 70% wartości zamówienia.”  

py	to	oszczędność	od	4%	do	nawet	40%	
wartości	przedmiotu	zamówienia.	Szpi-
tale	indywidualnie	uzyskiwały	oszczęd-
ności	dochodzące	nawet	do	70%	warto-
ści	swojego	zamówienia.	Do	wyjątków	
należą	szpitale,	które	mają	tak	atrakcyjne	
ceny,	że	nie	uzyskują	oszczędności.

Każde	 rozwiązanie	 ma	 swoje	 wady	
i	 zalety.	 Do	 niedogodności,	 bo	 trudno	
mówić	o	wadach	Grupowych	Zakupów,	
należy	dłuższy	okres	niezbędny	na	przy-
gotowanie	 i	 przeprowadzenia	 postępo-
wania,	zwykle	więcej	niż	jedna	umowa	
z	wykonawcą	 oraz	 konieczność	 zmian	
u	pracowników	działów	zamówień	pub-
licznych.	Zalety	to	brak	konieczności	an-
gażowania	kapitału	własnego,	brak	 ry-
zyka	 (wynagrodzenie	 operatora	 jest	 za	
oszczędność).	 Największą	 zaletą	 jest	
jednak	możliwość	uzyskania	przez	szpi-
tal	znacznych	oszczędności.

Skoro	nasz	premier	zachęca	do	wspól-
nych	zakupów	energii	w	UE,	dlaczego	z	tej	
możliwości	nie	mogłyby	skorzystać	polskie	
szpitale?	W	Europie	zachodniej	70%	zaku-
pów	dokonywanych	przez	szpitale,	realizo-
wane	jest	w	tej	właśnie	formie.	 Fo
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Stan naszego zdrowia zależy w ponad 50% od 
nas samych. To codzienne decyzje, czasami 

pozornie mało znaczące czynności w zakresie 
profilaktyki, regularna kontrola. Przejmij 

odpowiedzialność za zdrowie. Zadbaj aktywnie 
o lepszą kondycję, dostarcz lekarzowi wiedzy 

dla lepszej diagnostyki i leczenia. 
 

Załóż bezpłatnie 
 INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE. 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA 

Pomiędzy lekami dostępnymi w polskich aptekach 
wyróżniono dotychczas 35 721 interakcji, w tym 
25 195 oceniono jako istotne, 2500 z nich stanowi 
zagrożenie dla zdrowia lub życia. 
Dlatego zażywanie kilku leków jednocześnie zawsze 
powinno podlegać ścisłej kontroli. 
 
Załóż bezpłatnie 
INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE. 
Gromadząc informacje o zażywanych lekach, system 
na bieżąco analizuje potencjalne konflikty i ostrzega 
przed interakcjami. 
 

Stan naszego zdrowia zależy w ponad 
50% od nas samych. To codzienne decyzje, 

czasami pozornie mało znaczące 
czynności w zakresie pro�ilaktyki. 

Przejmij odpowiedzialność za zdrowie. 
Zadbaj aktywnie o lepszą kondycję, 

dostarcz lekarzowi wiedzy dla lepszej 
diagnostyki i leczenia.

Załóż bezpłatnie
 INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE.


