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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578007-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych
2018/S 250-578007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tel.:  +48 124278170
E-mail: przetargi@cmj.org.pl 
Faks:  +48 124278252
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie
28.11.2018–14.12.2018–przegląd przeprowadzany przez lekarza-2 et. postęp. na zaw.um.wykon
Numer referencyjny: SA-271-53/18

II.1.2) Główny kod CPV
79313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na wykonywanie usług - przeprowadzenie przeglądów
akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego – lekarza. Ilekroć jest mowa o „wizycie akredytacyjnej” lub
„przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w Ustawie o akredytacji w
ochronie zdrowia z dn. 6.11.2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31.8.2009
r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów
akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., Nr 150, poz.1216)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 559.80 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Na wykonywanie usług - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego –
lekarza w: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Ilekroć jest mowa o
„wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w
Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6.11.2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., Nr 150,
poz.1216).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców wyłonionych w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr SA-271-19/18 – część 1 na zawarcie umowy ramowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lębork

II.2.4) Opis zamówienia:
Na wykonywanie usług - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego –
lekarza w: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Ilekroć jest mowa o
„wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w
Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6.11.2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., Nr 150,
poz.1216).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców wyłonionych w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr SA-271-19/18 – część 1 na zawarcie umowy ramowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kup

II.2.4) Opis zamówienia:
Na wykonywanie usług - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego
– lekarza w: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup. Ilekroć jest mowa o „wizycie
akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w
Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6.11.2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., Nr 150,
poz.1216).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców wyłonionych w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr SA-271-19/18 – część 1 na zawarcie umowy ramowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Na wykonywanie usług - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego
– lekarza w: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Ilekroć jest mowa o „wizycie
akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w
Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6.11.2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., Nr 150,
poz.1216).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców wyłonionych w wyniku
przeprowadzonego postępowania nr SA-271-19/18 – część 1 na zawarcie umowy ramowej

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Dz.U./S S250
29/12/2018
578007-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 6

29/12/2018 S250
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 6

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-164628

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Krystian Oleszczyk
Tarnowskie Góry

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164628-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S250
29/12/2018
578007-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 6 / 6

29/12/2018 S250
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 124.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 710.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2018


