
Kraków, 12 czerwca 2019 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SA-271-50/19 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalu wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 – 29.11.2019 – 

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 unieważnia postępowanie w zakresie części 1 i 2  na podstawie pkt X.4 SIWZ 

w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem w częściach tych 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

II. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy 

III. Zestawienie ofert złożonych w zakresie pozostałych części wraz z przyznaną liczbą punktów 

poniżej: 
 

 

Część 3 (Katowice): 

Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10,  
21-002 Panieńszczyzna 

cena brutto za osobodzień 1599,00 zł 

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

100,00 

Aleksandra Korzeniewska - Eksterowicz Prywatna 
Praktyka Specjalistyczna, ul. Romanowska 55c m47,  
91 -174 Łódź 

cena brutto za osobodzień 1650,00 zł 

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

96,91 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54 -401 Wrocław 

cena brutto za osobodzień 1650,00 zł 

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

96,91 

 

Część 4 (Zakopane): 

Janusz Piotrowski, ul. Reymonta 34/2,  
41 -800 Zabrze 

cena brutto za osobodzień 1449,00 zł 

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

100,00 

Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10,  
21-002 Panieńszczyzna 

cena brutto za osobodzień 1599,00 zł 

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

90,62 

Praktyka Lekarska Specjalista Chirurg Ogólny Marek 
Piskozub, ul. Świerkowa 5, 45 -407 Opole 

cena brutto za osobodzień 1790,00 zł 

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

80,95 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54 -401 Wrocław 

cena brutto za osobodzień 1650,00 zł 

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

87,82 



Część 5 (Warszawa): 

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

cena brutto za osobodzień 1950,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena za 
osobodzień (100%) 

79,44 

Wiesław Krupowicz, ul. Generała Władysława 
Sikorskiego 40A/32, 16-100 Sokółka 

cena brutto za osobodzień 1595,00 zł 

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

97,12 

Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10,  
21-002 Panieńszczyzna 

cena brutto za osobodzień 1549,00 zł 

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

100,00 

Ryszard Jadach, ul. Estońska 23, 54 -401 Wrocław 

cena brutto za osobodzień 1650,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena za 
osobodzień (100%) 

93,88 

Praktyka Lekarska Specjalista Chirurg Ogólny  
Marek Piskozub, ul. Świerkowa 5, 45 -407 Opole 

cena brutto za osobodzień 1850,00 zł 

liczba pkt w kryterium cena za 
osobodzień (100%) 

83,73 

 

Do terminu składania ofert, ofertę w ramach niniejszego postępowania złożył również 

wykonawca: Marzena Łokietko. Zamawiający nie był jednak w stanie odszyfrować przesłanej za 

pośrednictwem Epuap oferty, stąd nie można uznać jej za skutecznie złożoną.  

 

IV. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy pkt III.3 SIWZ dotyczące liczby 

wybieranych w poszczególnych częściach ofert, jako najkorzystniejsze w poszczególnych 

częściach wybrane zostały następujące oferty: 
 

Część  3 (Katowice):  

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

 

Część  4 (Zakopane):  

1) Janusz Piotrowski, ul. Reymonta 34/2, 41 -800 Zabrze 

2) Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna 

 

Część  5 (Warszawa):  

1) Wiesław Krupowicz, ul. Generała Władysława Sikorskiego 40A/32, 16-100 Sokółka 

2) Mirosław Kołodziej, ul. Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna 
 

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

między stronami.  

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                         


