
Kraków, 12 marca 2019 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II 

Dot.: 3,7 

 

Znak sprawy: SA-271-10/19 – zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 13.03.2019 –  26.04.2019 – 

przegląd przeprowadzany przez lidera 

Szanowni Państwo, 

w sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, 

działając na podstawie SIWZ i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co 

następuje: 

I. Zamawiający w zakresie części 3 i 7 nie stosował zastrzeżonej w SIWZ „procedury 

odwróconej”, bowiem w częściach tych złożono tylko po jednej ofercie. 

II. Zamawiający w zakresie części 3 i 7 nie wykluczył z postępowania żadnego 

wykonawcy. 

III. Zamawiający w zakresie części 3 i 7 nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy. 

IV. Zestawienie złożonych w zakresie części 3 i 7 ofert, wraz z przyznaną liczbą punktów 

poniżej: 

Część 3: 

Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska lek. Marek 

Pietruszka, ul. Królewiecka 136, 82-
300 Elbląg 

liczba pkt w kryterium cena (60%) 60,00 

liczba pkt w kryterium okres zatrudnienia 
(40%) 40,00 

RAZEM 100,00 

 

Część 7: 

Marek Paździor, ul. Reymonta 20, 
20-432 Lublin 

liczba pkt w kryterium cena (60%) 60,00 

liczba pkt w kryterium okres zatrudnienia (40%) 40,00 

RAZEM 100,00 

 

 

 



V. Mając na względzie powyższe: 

1) Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 7 na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem cena 

najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części, a zamawiający kwoty tej 

nie może zwiększyć; 

2) Jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 wybrana została oferta wykonawcy: 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marek Pietruszka,  

ul. Królewiecka 136, 82-300 Elbląg 

 

VI. Zawarcie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w terminie 

uzgodnionym między stronami.  

 

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                          


