Kraków, 11.09.2020 r.
Zamawiający
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

Dot.

postępowania:

SA-271-41/20

-

zawarcie

umów

na

przeprowadzenie

przeglądu

akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r.– 23.10.2020 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 odrzucił ofertę następującego wykonawcy:

Wykonawca

Uzasadnienie odrzucenia
Wykonawca przesłał za pośrednictwem miniPortalu i Epuapu dokument w formacie .docx
nieopatrzony żadnym podpisem elektronicznym (po wprowadzeniu pliku do programu
Adam Pietras
KIR Szafir pojawia się komunikat: „brak podpisanych danych” ; po wprowadzeni pliku do
Ul. Bednarska 3
kolejnego programu służącego do sprawdzania prawidłowości podpisanych danych 43-300 Bielsko - Biała
ProCentrum Smart Sign pojawia się komunikat „plik (…) nie jest poprawnym plikiem
podpisu”)

powyższa oferta podlega odrzuceniu na podstawie pkt X.4 SIWZ w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1), 2) i pkt 8),
albowiem oferta nie została opatrzona właściwym podpisem elektronicznym. Powyższe oznacza złożenie
oferty niezgodnie z wymaganą w SIWZ formą. Jednocześnie zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych ofertę taką uznaje się za nieważną.
II.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 2 oraz nr 3 na podstawie pkt X.4 SIWZ
w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem na w/w części
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III.

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w poszczególnych częściach poniżej:

Część 1:
Marian Ciążyński, ul. Lechonia 1, 31-234

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

1700,00 zł
100,00

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

1 690,00 zł
100,00

Część 4:
Marek Paździor, ul .Reymonta 20, 20-432 Lublin

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

IV.

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

1 699,00 zł
100,00

W związku z powyższym, mając na względzie zapisy pkt III.3 SIWZ, jako najkorzystniejsze
wybrane zostają oferty następujących Wykonawców:

Część 1:

Marian Ciążyński, ul. Lechonia 1, 31-234

Część 4:

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

Część 5:

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

V.

Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym między
stronami.

Z upoważnienia
Dyrektora Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia

