
Kraków, 1 września 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA II 

Dot. części: 3, 4, 6  

 

 

Dot. postępowania: SA-271-34/20 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu 

akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r.– 30.10.2020 r. – przegląd 

przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych. 

 

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 działając na podstawie §3 ust. 7 pkt 13) umowy ramowej odrzucił ofertę 

następującego wykonawcy: 

Bogusław Gawęda Praktyka Kardiochirurgiczna Ul. Galla 2/5, 30-053 Kraków – 

w zakresie części 3, 4 i 6. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca złożył ofertę w ramach prowadzonego postępowania na część 3, 4, i 6. Podmioty 

lecznicze, których dotyczą wskazane części postępowania zlokalizowane są na terenie 

województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej 

Ewidencji i Informacji Gospodarczej stałym miejsce wykonywania przez Wykonawcę 

działalności gospodarczej jest miast Rzeszów (tj. województwo podkarpackie),  

a dodatkowych stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest miasto Tarnów 

(województwo małopolskie). W związku z powyższym Wykonawca został wezwany do 

wyjaśnień czy w niniejszej sprawie nie zachodzi konflikt interesów, o którym mowa w §3 ust. 

7 pkt 13) umowy ramowej. W zakreślonym terminie wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

nie odpowiedział, stąd zamawiający przyjął, że w niniejszej sprawie ten konflikt zaistniał. 

 

II. Zestawienie pozostałych złożonych ofert w zakresie części których dotyczy niniejszy wynik, 

wraz z przyznaną liczbą punktów w poszczególnych częściach poniżej: 

 

 



Część 3: 

Dr med. Stanisław Ostrowski Ul. Kościuszki 5, 24-300 Opole 
Lubelskie 

cena brutto za osobodzień 1 689,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 100,00 

 

Część 4: 

Jerzy Kulikowski Chirurgia, ul. Ciechocińska 18A, 30-433 
Kraków 

cena brutto za osobodzień 1 900,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 78,84 

Mirosław Kołodziej Ul. Legionistów 10, 21-002 
Panieńszczyzna 

cena brutto za osobodzień 1 498,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 100,00 

 

Część 6: 

Mirosław Kołodziej Ul. Legionistów 10, 21-002 
Panieńszczyzna 

cena brutto za osobodzień 1 548,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 100,00 

ISPL Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, ul. Sarni Stok 82/12, 
43-300 Bielsko-Biała 

cena brutto za osobodzień 1 650,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 93,82 

Dr med. Stanisław Ostrowski Ul. Kościuszki 5, 24-300 Opole 
Lubelskie 

cena brutto za osobodzień 1 699,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto za całość (100%) 91,11 

 

III. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy pkt III.3 SIWZ, jako najkorzystniejsza 

wybrane zostają oferty następujących Wykonawców: 

 

Część 3: Dr med. Stanisław Ostrowski, Ul. Kościuszki 5, 24-300 Opole Lubelskie 

Część 4: Mirosław Kołodziej, Ul. Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna 

Część 6: 

1) Mirosław Kołodziej, Ul. Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna 

2) ISPL Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, ul. Sarni Stok 82/12, 43-300 Bielsko-Biała 

 

IV. Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym 

między stronami. 

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

           


