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KRYTERIUM WYNIKU

Wykonawca, który zobowià˝e si´ do zaprojektowania
i zrealizowania systemu klimatyzacji dla bloku opera-
cyjnego, powinien zdawaç sobie spraw´ z jego specy-
ficznych wymagaƒ oraz posiadaç odpowiednià wiedz´
i doÊwiadczenie. Najwa˝niejsze wymagania dotyczà
klasy czystoÊci powietrza w sali operacyjnej, stabilno-
Êci przep∏ywu powietrza w rejonie sto∏u operacyjnego,
uk∏adu ciÊnieƒ pomi´dzy salà operacyjnà i ca∏ym blo-
kiem operacyjnym, temperatury, wilgotnoÊci oraz po-
ziomu g∏oÊnoÊci, jaki musi zapewniç system klimaty-
zacyjny odpowiedzialny za te procesy oraz kosztów
eksploatacyjnych i niezawodnoÊci dzia∏ania instalacji.
Nie ulega zatem wàtpliwoÊciom, ˝e z punktu widze-
nia szpitala kluczowe dla w∏aÊciwego funkcjonowania
uk∏adu klimatyzacyjnego na bloku operacyjnym b´-
dzie sformu∏owanie precyzyjnej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wybór odpowiedniego
projektanta i wykonawcy. – Odpowiedniego, to znaczy
takiego, który b´dzie zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e
podstawà odbioru robót b´dzie spe∏nienie wymogów
z efektu, zwiàzanego z osiàgni´ciem za∏o˝onego i za-
pisanego w umowie wyniku – wyjaÊnia Ró˝ycki.
Brzmi logicznie. Niestety w codziennej praktyce naj-
cz´Êciej nie zdaje to egzaminu. A wszystko za sprawà
rzàdzàcego systemem zamówieƒ publicznych kryte-
rium najni˝szej ceny oraz nierzetelnym wykonaw-
com. – Zazwyczaj wyglàda to tak. W szpitalu, za du˝e
pieniàdze, powstaje pi´knie prezentujàca si´ sala ope-

O tym, jak fatalne warunki w zakresie bezpie-
czeƒstwa funkcjonalnoÊci infrastruktury
technicznej panujà w placówkach polskiej

s∏u˝by zdrowia i jak niskim poziomem zaawansowa-
nia technologicznego legitymujà si´ nasze szpitale, ni-
kogo przekonywaç nie trzeba. DoÊç powiedzieç, ˝e
w tej dziedzinie od krajów Unii Europejskiej dzieli nas
przepaÊç. Naj∏atwiej zaÊ dystans ten zauwa˝yç bioràc
za przyk∏ad istniejàce rozwiàzania techniczne w za-
kresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, odpowiada-
jàcych za prawid∏owe i bezpieczne funkcjonowanie
sal operacyjnych. – Ich stan mo˝na jedynie porównaç
do polskich dróg – mówi Andrzej Ró˝ycki, za∏o˝yciel
spó∏ki „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k. Na bloku operacyj-
nym codziennie wa˝à si´ losy zdrowia i ˝ycia pacjen-
tów. W ÊwiadomoÊci osób niezwiàzanych z funkcjono-
waniem szpitali blok operacyjny to niemal miejsce
„Êwi´te”, a czerwona linia i rozsuwane drzwi rozgra-
niczajàce pomieszczenia septyczne od aseptycznych
to „cudowna” bariera chroniàca ten obszar przed za-
gro˝eniami zewn´trznymi. Nic bardziej mylnego. Ani
drzwi ani linia nie uchronià tych pomieszczeƒ przed
zagro˝eniem zwiàzanym z zaka˝eniem. Dopiero pra-
wid∏owe zaprojektowanie, wykonanie, profesjonalna
obs∏uga serwisowa i Êwiadome u˝ytkowanie bloku
operacyjnego, obwarowane precyzyjnymi, a jednocze-
Ênie prostymi wymogami, dotyczàcymi parametrów
czystoÊci i komfortu na salach operacyjnych, zapew-
nià bezpieczne i komfortowe funkcjonowanie sal ope-
racyjnych.

Pomys∏ na bezpieczne
sale operacyjne w szpitalach
Od ponad 18 lat Êwiadczy najwy˝szej jakoÊci
kompleksowe us∏ugi w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
sanitarnych i elektrycznych. Harmonijnie rozwija si´,
podnosi kwalifikacje i zdobywa kolejne doÊwiadczenia
potwierdzone referencjami i certyfikatami.
Mowa o spó∏ce komandytowej „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k.,
która specjalnà ofert´ postanowi∏a skierowaç do szpitali.
MACIEJ PI¸AT



CZTERY LATA SP¸ATY

Propagowane przez spó∏k´ „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k.
rozwiàzanie, aby wraz z kryterium najni˝szej ceny
o wyborze wykonawcy decydowa∏o kryterium jakoÊci,
ma wyeliminowaç z udzia∏u w post´powaniach nie-
uczciwych wykonawców oraz sprawiç, ˝e zamawiajà-
cy b´dà mogli cieszyç si´ w pe∏ni funkcjonalnymi
i bezpiecznymi salami operacyjnymi. – Kryterium ce-
ny w zamówieniach publicznych b´dzie obowiàzywa-
∏o zawsze. To nieuniknione. Je˝eli jednak na∏o˝ymy
na nie kryterium jakoÊciowe, bardzo wiele zyskamy
– zapewnia Roman Grzybowski, szef serwisu SAR.
Dzi´ki temu wykonawcy przed z∏o˝eniem ofert ceno-
wych solidnie je skalkulujà, poniewa˝ b´dà zdawaç
sobie spraw´ z tego, ˝e zostanà rozliczeni z mierzal-
nych, zapisanych w umowie parametrów – dodaje
Ró˝ycki. Przedstawiciele spó∏ki „SAR PW Sp. z o.o.”
Sp. k. oceniajà, ˝e zawarcie w umowie z wykonawcà
kryterium jakoÊci podniesie cen´ ca∏ej inwestycji nie
wi´cej ni˝ o 10–15%. Dzi´ki sprawnemu funkcjono-
waniu sali operacyjnej koszty te zwrócà si´ ju˝ po
czterech latach.
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racyjna. Ale co z tego, skoro nie da si´ z niej korzystaç,
poniewa˝ projektant nieprawid∏owo dobra∏ parametry
techniczne urzàdzeƒ klimatyzacyjnych, odpowiedzial-
nych za osiàgni´cie wymaganych parametrów czysto-
Êci, komfortu cieplnego czy g∏oÊnoÊci lub wykonawca
zakupi∏ urzàdzenia gorszej jakoÊci, wykona∏ nieszczel-
nà instalacj´, zapomnia∏ o wykonaniu systemu auto-
matyki, bez którego niemo˝liwe jest prawid∏owe
funkcjonowanie bloku operacyjnego – z tymi b∏´dami
ciàgle si´ spotykamy – mówi szef spó∏ki „SAR PW
Sp. z o.o.” Sp. k., która w ciàgu swej osiemnastoletniej
dzia∏alnoÊci z powodzeniem zrealizowa∏a kilkanaÊcie
systemów klimatyzacji dla sal operacyjnych i poopera-
cyjnych w Polsce. Co zatem powinny zrobiç szpitale,
aby wydawane przez nie pieniàdze gwarantowa∏y za-
mierzone efekty? – Wpisywaç w treÊç umów z projek-
tantami i wykonawcami zdefiniowane precyzyjnie,
a jednoczeÊnie proste i zrozumia∏e parametry, jako
definicj´ kryterium jakoÊci – odpowiada Ró˝ycki.
– Osiàgni´cie tych kryteriów zapewni szpitalom wy-
nik, jakim jest czystoÊç na sali operacyjnej i jej funk-
cjonalnoÊç. Te parametry gwarantujà bezpieczeƒstwo
zarówno pacjentom, jak i personelowi – a firma SAR
mo˝e pomóc w ich zdefiniowaniu i opi-
sie. Pomo˝emy prawid∏owo i w oparciu
o mi´dzynarodowe normy lub inne re-
gulacje (niestety nie mamy w obowià-
zujàcych polskich przepisach ˝adnych
regulacji, dotyczàcych sparametryzowa-
nych wymogów czystoÊci sal operacyj-
nych) zapisaç w umowie pomi´dzy in-
westorem, a wykonawcà wymóg osià-
gni´cia i utrzymania parametrów czy-
stoÊci i komfortu cieplnego oraz wyeg-
zekwowaç te zapisy w procesie odbioru
i eksploatacji.
Nasze doÊwiadczenie jest oparte na wie-
loletniej wspó∏pracy z Politechnikà War-
szawskà, jak równie˝ na czynnym za-
anga˝owaniu w proces przygotowaƒ
i wprowadzanie normy nr
pr EN-ISO 14644-1, regulujàcej zagad-
nienia pomieszczeƒ czystych, tzw. clean-
rooms – mówi odpowiedzialny za te
zagadnienia w firmie Andrzej Ró˝ycki,
który jest cz∏onkiem Komitetu Technicz-
nego KT 161 ds. JakoÊci Powietrza
Wn´trz, dzia∏ajàcego w ramach struktur
roboczych Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego.
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NIEMIECKI WZORZEC

Innym kryterium, majàcym wp∏yw na wybór w∏aÊci-
wego wykonawcy, jest doÊwiadczenie. Zamawiajàcy,
przed podpisaniem umowy z wykonawcà powinien
sprawdziç, czy ten ma na swoim koncie kontrakt na
instalacj´ klimatyzacji w innym szpitalu, zrealizowa-
ny z uwzgl´dnieniem kryterium jakoÊci. – Je˝eli mia∏
z tym do czynienia chocia˝ raz, wie co to znaczy. Wie,
˝e musi oddaç instalacj´ sprawnà i bezpiecznà – za-
pewnia Andrzej Ró˝ycki. Gorzej, jeÊli zamawiajàcy
nie zweryfikuje doÊwiadczenia potencjalnych wyko-
nawców. Co wtedy? – Wygra projektant, który z∏o˝y
najtaƒszà ofert´. Wykona niskiej jakoÊci projekt za
niskà cen´. A na podstawie tego projektu powstanie
niskiej jakoÊci wykonanie. Szpital b´dzie zadowolo-
ny tylko do momentu, w którym dowie si´, ˝e sala
operacyjna nie dzia∏a. Dobrym wyjÊciem z takich sy-
tuacji by∏oby podpatrzenie rozwiàzaƒ, rzàdzàcych
rynkiem zamówieƒ publicznych w Niemczech. Tam
proces budowlany trwa od fazy projektowej, a˝ po
eksploatacyjnà. Jego màdroÊç polega na tym, ˝e wy-
konawca, który zrealizowa∏ inwestycj´, odpowiada
za jej prawid∏owe funkcjonowanie przez kolejnych
kilka lat.

CERTYFIKAT GWARANCJÑ JAKOÂCI

Zamawiajàcy, który w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia nie zdo∏a do koƒca zawrzeç kryte-
rium jakoÊci, mo˝e zweryfikowaç potencjalnych wy-
konawców pod wzgl´dem posiadanych certyfikatów,
na przyk∏ad ISO. Je˝eli ci takowymi si´ legitymujà,
nabierajà wiarygodnoÊci – zapewnia Roman Grzy-
bowski, szef serwisu spó∏ki „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k.,
która od 2004 roku mo˝e poszczyciç si´ posiadaniem
Systemu Zarzàdzania JakoÊcià udokumentowanego
certyfikatem ISO 9001:2000 (BV), a od 2009 roku –
certyfikatem ISO 9001:2008 (BV). Wszak otrzymanie
certyfikatu to proces wieloletni, podczas którego
firma jest wielokrotnie audytowana przez niezale˝ne
instytucje zewn´trzne.

CH¢å I WSPÓ¸PRACA

Aby jednak post´powanie uwzgl´dniajàce kryteria
zaproponowane przez „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k. zo-
sta∏o przeprowadzone, konieczna jest prawid∏owa
wspó∏praca dzia∏u zamówieƒ publicznych szpitala
z pionem technicznym. JeÊli funkcjonuje ona bez za-
rzutu, zamawiajàcy zazwyczaj otrzymuje funkcjonal-
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nà i w pe∏ni sprawnà sal´ operacyjnà. A jeÊli nie?
– Dochodzi do rozbie˝noÊci interesów, gdy˝ dzia∏ za-
mówieƒ publicznych, jest zainteresowany tym, aby
zorganizowany przez niego proces przetargowy prze-
biega∏ bez problemów i nie oczekuje efektu, jakim jest
wynik jakoÊciowy. Dlatego tak wa˝na i potrzebna
jest Êcis∏a wspó∏praca tych dzia∏ów. Je˝eli jej nie ma,
nast´pstwem jest zagro˝enie powstania nieprawid∏o-
woÊci, które niekorzystnie b´dà wp∏ywaç na infra-
struktur´, za którà odpowiada dzia∏ techniczny –
twierdzi szef spó∏ki „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k., której
oko∏o 40% aktualnie realizowanych kontraktów po-
chodzi z rynku zamówieƒ publicznych.

KOMPLEKSOWA OFERTA

Je˝eli szpital chce osiàgnàç odpowiedni efekt, a jego
dzia∏ zamówieƒ publicznych jest otwarty na uwagi
pionu technicznego oraz jest zainteresowany wyni-
kiem, na scenie mo˝e pojawiç si´ spó∏ka SAR i zapre-
zentowaç pe∏ni´ swych mo˝liwoÊci. – W∏aÊnie do ta-
kich zamawiajàcych kierujemy naszà ofert´. Mo˝emy
i chcemy byç ich doradcami, konsultantami. Chcemy
dzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami nawet bezp∏atnie.
Na tym etapie dzia∏alnoÊci naszej firmy mo˝emy sobie
na taki luksus pozwoliç – deklaruje za∏o˝yciel zatrud-
niajàcej 73 etatowych pracowników spó∏ki „SAR PW
Sp. z o.o.” Sp. k., z której oferty korzystajà aktualnie
m.in. dwa najnowoczeÊniejsze szpitale w Warszawie.
– Zale˝y nam na tym, ˝eby dotrzeç do szpitali z profe-
sjonalnà informacjà dotyczàcà tego, jak powinny za-
bezpieczyç realizacje swoich inwestycji, jak skierowaç
Êrodki, którymi dysponujà, aby zosta∏y one wydane
dok∏adnie na to, czego potrzebujà, jak pomóc w zdefi-
niowaniu oczekiwaƒ i jak je wyegzekwowaç – dodaje
Andrzej Ró˝ycki, który jest tak˝e g∏ównym konsultan-
tem technicznym spó∏ki „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k.
Spó∏ka mo˝e funkcjonowaç zarówno po stronie szpi-
tala, jak i wspieraç projektantów oraz wykonawców.
– Je˝eli ca∏y proces inwestycyjny, a zatem faza projek-
towa i wykonanie, przebiega∏ pod naszym okiem, to
procedura odbioru b´dzie formalnoÊcià. Je˝eli wyko-
nawca zrealizuje nasze zalecenia to dajemy gwaran-
cj´, ˝e sala operacyjna b´dzie dzia∏a∏a bezpiecznie dla
pacjenta i nie b´dzie powodem dla pacjentów do wy-
st´powania z roszczeniami, co uchroni szpital od pro-
wadzenia d∏ugotrwa∏ych procesów odszkodowaw-
czych – deklaruje Ró˝ycki, którego firma realizuje
us∏ugi serwisowe w ramach klimatyzacji komfortu
i precyzyjnej w ponad 300 obiektach o ∏àcznej kubatu-

rze przekraczajàcej 2 000 000 m2 oraz w ponad 50 ser-
werowniach.

DLACZEGO W¸AÂNIE SZPITALE?

– Poniewa˝ to one nas wychowa∏y. W szpitalach na po-
czàtku dzia∏alnoÊci firmy uczyliÊmy si´ najtrudniej-
szych instalacji sanitarnych. Po latach zebraliÊmy
naprawd´ du˝e doÊwiadczenie, czego dowodem by∏o
pozyskanie przeze mnie tytu∏u rzeczoznawcy budow-
lanego w specjalnoÊci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzàdzeƒ obejmujàcych wykonawstwo w za-
kresie: wentylacji, klimatyzacji, w tym instalacji klima-
tyzacji specjalnej dla pomieszczeƒ czystych. Posiadamy
profesjonalnà wiedz´ i mo˝liwoÊci finansowe, postano-
wiliÊmy ten d∏ug wdzi´cznoÊci wobec szpitali sp∏aciç –
mówi Andrzej Ró˝ycki. Jednym z celów za∏o˝enia spó∏-
ki SAR PW Sp. z o.o., która jest komplementariuszem
spó∏ki komandytowej, jest próba po∏àczenia dzia∏alno-
Êci rynkowej z politykà prospo∏ecznà. Obok satysfakcji
jednak firma w wielu przypadkach mo˝e liczyç na wy-
mierne korzyÊci, p∏ynàce ze wspó∏pracy ze szpitalami.
Je˝eli bowiem spó∏ka chroni interes zamawiajàcego od
samego poczàtku, poprzez faz´ projektowà i wykonaw-
czà, po zakoƒczeniu realizacji mo˝e liczyç na otrzyma-
nie zlecenia w ramach Êwiadczenia us∏ug serwisowych.

WALIDACJA èRÓD¸EM ZYSKU

Szpitale, które zdecydujà si´ na wydanie swoich Êrod-
ków na sale operacyjne, spe∏niajàce jakoÊciowe kryteria
czystoÊci, tak˝e b´dà mog∏y liczyç na dodatkowy za-
strzyk gotówki. Wystarczy, ˝e podejmà prób´ ich walida-
cji. Je˝eli otrzymajà potwierdzenie, ˝e spe∏niajà normy
jakoÊci, b´dà mog∏y zwróciç si´ do firm ubezpieczenio-
wych o obni˝enie stawek, poniewa˝ ich infrastruktura
techniczna jest bezpieczna i sale operacyjne sà czyste,
przez co korzystanie z nich wià˝e si´ z o wiele mniej-
szym ryzykiem wystàpienia jakichkolwiek powik∏aƒ po-
operacyjnych. Bardzo istotnà rol´ w procesie promowa-
nia funkcjonalnych sal operacyjnych w szpitalach mo˝e
odegraç tak˝e Narodowy Fundusz Zdrowia. – Pomys∏
polega na tym, ˝eby zwróciç uwag´ NFZ na szpitale,
wyposa˝one w bloki operacyjne spe∏niajàce kryteria ja-
koÊci. JeÊli fundusz równie˝ zacznie stosowaç to kry-
terium, czego wyrazem b´dzie podniesienie wysokoÊci
dofinansowaƒ dla szpitali bezpiecznych, b´dzie to prze-
∏omem w dziedzinie czystoÊci sal operacyjnych w Polsce.
Zapewniam, ˝e wygrajà na tym pacjenci – koƒczy szef
spó∏ki komandytowej „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. k.


