
Kraków, 8 stycznia 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr:  SA-271-71/19 - Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31.12.2020 r. 

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 wykluczył z postępowania następujących wykonawców: 

  Ewa Gawłowska-Stępień, ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów – na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 16) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, albowiem wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania, względnie - rażącego niedbalstwa, wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

a jednocześnie nie był w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 

ustawy PZP celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w postaci dysponowania wizytatorem, który m.in. spełnia następujące wymaganie: 

„(...) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie była zatrudniona w podmiocie leczniczym  w rozumieniu 

ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)  

(w zakresie określonym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) przez okres minimum 

36 miesięcy – przez zatrudnienie zamawiający rozumie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

lub umowy cywilnoprawnej;” 



Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przekazał wykaz osób, w którym wskazał m.in. 

następujące informacje dotyczące zatrudnienia wizytatora: 

1) „NZOZ ARMED - POZ w Bełchatowie -Styczeń 2015 -Marzec 2017 

2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie  Grudzień 2017 - Kwiecień 2018 

3) Szpital Powiatowy w Radomsku Listopad 2018 - Sierpień 2019” 

Zamawiający mając wątpliwość co do rzetelności przedstawionych informacji zwrócił 

się do wskazanych wyżej podmiotów z prośbą o potwierdzenie czy Pani Ewa 

Gawłowska-Stępień była zatrudniona w danej jednostce w okresie wskazanym powyżej. 

W odpowiedzi na wskazane zapytanie podmiot: NZOZ ARMED - POZ w Bełchatowie 

wskazał: „oświadczam, iż p. Ewa Gawłowska-Stępień nie była zatrudniona w naszej placówce”. 

Z kolei podmiot Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie wskazał: „(...) 

uprzejmie informuję, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie nie 

figuruje w ewidencji osób zatrudnionych osoba o ww. personaliach”. 

Jedynie Szpital Powiatowy w Radomsku wskazał, że: „ (...) we wskazanym okresie 

Pani Ewa Stępień była zatrudniona w tut. Szpitalu w charakterze konsultanta, w zakresie określonym 

prawem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.” W tym przypadku jednak zamawiający 

dysponuje oświadczeniem złożonym przez Panią Ewę Gawłowską - Stępień w toku 

sprawy SZP-271-10/19, w którym na dzień 17.07.2019 r. oświadczyła, że: „ze Szpitalem 

Powiatowym w Radomsku byłam związana umową na konsultacje w czasie przygotowań do oceny 

akredytacyjnej, która wygasła w dniu zakończenia wizyty, czyli 30 czerwca 2019”. Z powyższego 

wynika zatem, że nawet jeżeli nastąpiło ponowne zatrudnienie wskazanej osoby w tej 

jednostce, to nie mogła być ona zatrudniona w całym wskazanym przez wykonawcę 

okresie. Z oświadczenia tego wynika bowiem, iż pomiędzy okresem 30.06.2019 r.  

a 17.07.2019 r. nie istniał żaden stosunek zobowiązaniowy między wskazanymi 

osobami/podmiotami. 

Dążąc do dogłębnego zbadania sprawy Zamawiający wezwał również samego 

wykonawcę do wyjaśnienia wskazanych wyżej wątpliwości, wskazując jednocześnie, na 

zamiar wykluczenia wykonawcy z postępowania i możliwość skorzystania przez niego 

z dyspozycji art. 24 ust. 8 ustawy PZP. Z przedłożonych wyjaśnień nie wynika jednak,  

że wykonawca nie podlega wykluczeniu na wskazanej podstawie prawnej. Wykonawca 

wskazał w nich bowiem jedynie na następujące okoliczności: 

o Ad: NZOZ ARMED - POZ w Bełchatowie: 

„nie jestem w stanie przedstawić dokumentów – brak kontaktu z firmą” 

o Ad: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie: 



„-skan umowy cywilno-prawnej  z Ubezpieczycielem Szpitala PSK1 w Szczecinie który 

sfinansował jej wykonanie w ramach współpracy ze Szpitalem – ( z mojej wiedzy wynika  

że CM J – już raz zwracało się  w innym postępowaniu do w/w Szpitala o potwierdzenie mojej 

pracy i otrzymał odpowiedź potwierdzającą, natomiast obecnie Szpital nie potwierdza gdyż nie 

był płatnikiem, ale zapisy umowy jasno wskazują, gdzie, w jakim zakresie i na czyją rzecz 

była realizowana, -skan rachunku za realizację umowy” 

Jednocześnie Wykonawca skanu wskazanej umowy cywilno-prawnej do 

Zamawiającego nie przekazał, a przedłożony rachunek dotyczy co najwyżej 

realizacji umowy w miesiącu grudniu 2017 r. Z rachunku tego wynika zresztą 

również, że umowa na którą się Wykonawca powołuje została zawarta w dniu 

07.12.2017 r., zatem tylko od tego dnia mogła zostać wykazywana (a nie za cały 

okres grudnia 2017 r.). 

o Ad: Szpital Powiatowy w Radomsku: 

„Przedstawiam następujące dokumenty;  

-potwierdzenie Szpitala w Radomsku przesłane dn. 09.12.19  do Centrum Monitorowania 

Jakości w odpowiedzi na pismo Państwa z dn. 04.12.19, 

-skan umowy cywilno-prawnej ze Szpitalem w Radomsku – zwracam uwagę na zapis 

paragrafu 7 „Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 

uzyskania przez Zleceniodawcę Certyfikatu Akredytacyjnego”,  co spowodowało jej trwanie 

przez kolejne dwa miesiące , a ponieważ umowa na Wizytę Akredytacyjną w Wojewódzkim 

Szpitalu w Zgierzu wobec wątpliwości co do mojej bezstronności została wypowiedziana w dniu 

30.08/19 wystawiony został rachunek za miesiąc sierpień, 

- skan rachunku dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. 

Jednocześnie Wykonawca skanu wskazanej umowy cywilno-prawnej  

do Zamawiającego nie przekazał, a przedłożony rachunek został podpisany 

jedynie przez jego wystawcę, co nie potwierdza wykonania usługi na rzecz 

zleceniobiorcy.  

 Mając na względzie wszystkie wskazane wyżej okoliczności należy 

stwierdzić, że wykonawca celowo, ewentualnie w wyniku rażącego niedbalstwa, 

wprowadził zamawiającego w błąd co do doświadczenia wizytatora – Pani Ewy 

Gawłowskiej – Stępień w zakresie dotyczącym okresów zatrudnienia 

i zatrudnienia w ogóle, we wskazanych wyżej jednostkach. W związku z tym,  

że informacje te miały służyć do oceny spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, a wykonawca nie dokonał skutecznie 



„samooczyszczenia” w trybie wynikającym z art. 24 ust. 8 ustawy PZP, podlega 

on wykluczeniu z postępowania na wskazanej wyżej podstawie prawnej.  

Okoliczności powyższe ponadto wskazują, że wykonawca nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu, co również stanowi samoistną podstawę do wykluczenia 

z postępowania.  

 

 Teresa Gwizdak, ul. Podzwierzyniec 13, 37 -100 Łańcut– na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy PZP albowiem wykonawca nie wykazał, że spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 

ustawy PZP celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w postaci dysponowania wizytatorem, który m.in. spełnia następujące wymaganie: 

„(...) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie była zatrudniona w podmiocie leczniczym  w rozumieniu 

ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)  

(w zakresie określonym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) przez okres minimum 

36 miesięcy – przez zatrudnienie zamawiający rozumie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

lub umowy cywilnoprawnej;” 

 W odpowiedzi na powyższe wezwanie wykonawca przedłożył wykaz osób,  

w którym wskazano m.in.:  

„15.12.2009 - 28.02.2017 Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie (nadzór merytoryczny nad 15 podmiotami leczniczymi) 

1.03.2017 - do nadal Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” 

 Z powyższego wynika, że wizytator był zatrudniony w podmiocie leczniczym 

jedynie w okresie od 1.03.2017 r. do nadal – co oznacza, że nie spełnia wymagania 

dotyczącego zatrudnienia w podmiocie leczniczym przez okres minimum 36 miesięcy.  

 W związku z powyższym wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentu 

potwierdzającego spełnianie wskazanego warunku, jednak w zakreślonym terminie 

wykonawca dokumentu takiego nie przedłożył. Stąd należy uznać, że nie wykazał,  

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

 



II. Zestawienie wszystkich pozostałych złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną 

liczbą punktów w ramach poszczególnych kryteriów poniżej: 

wykonawca adres kod miejscowość 
liczba pkt w 
kryterium 

cena (60%) 

liczba pkt w 
kryterium okres 

zatrudnienia 
(40%) 

RAZEM 

Renata Chrobot ul. Nowa 2 41-300  
Dąbrowa 
Górnicza 

53,33 40,00 93,33 

Hanna Taraszkiewicz 
ul. Kubusia Puchatka 
6/12 

10-696  Olsztyn 53,33 40,00 93,33 

Krystyna Piskorz-Ogórek Sząbruk, ul. Brzozowa 2 11-036 Gietrzwałd 53,33 40,00 93,33 

MMC OUALITY Mirosław 
Cudak 

ul. Miczurina 14 41-808 Zabrze 56,47 40,00 96,47 

Halina Kaźmierak ul. Wyżynna 12/21 20 -560 Lublin 51,89 40,00 91,89 

Krystyna Łakus ul. Zamojska 23 22 -670  Bełżec 53,33 40,00 93,33 

Marzena Łokietko ul. A. Mickiewicza 12 m3 59-330 Ścinawa 60,00 40,00 100,00 

Ewa Zawilińska ul. Floriańska 33 38-200 Jasło 50,53 0,00 50,53 

Katarzyna Muszak Indywidualna 
Praktyka Pielęgniarska 

ul. Naftowa 59/11, 41-200 Sosnowiec 50,53 40,00 90,53 

Dorota Zasowska ul. Bajeczna 10/15 31-566 Kraków 48,00 40,00 88,00 

Sylwia Marczewska ul. Rzgowska 311 m21 93 -338 Łódź 60,00 15,00 75,00 

Małgorzata Mąka Ropica Górna 104/6 38 -307 Sękowa 53,33 40,00 93,33 

Magdalena Dykas-Rogalewska 
ul. Otylii Szczukowskiej 
24 

84 -200 Wejherowo 54,86 40,00 94,86 

Beata Wieczorek-Wójcik ul. Polna 117 84 -240 Reda 53,93 35,00 88,93 

Maria Ciuruś ul. Rzgowska 309 lok. 8 93-339 Łódź 50,53 40,00 90,53 

 

III. Po potwierdzeniu spełniania przez najwyżej ocenionych wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu oraz potwierdzeniu braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania, 

mając na względzie powyższe, jak również zapisy z pkt 3.3.1. SIWZ, zamawiający zawrze 

umowy ramowe z następującymi wykonawcami: 

1) Renata Chrobot, ul. Nowa 2, 41-300  Dąbrowa Górnicza 

2) Hanna Taraszkiewicz, ul. Kubusia Puchatka 6/12, 10-696  Olsztyn 

3) Krystyna Piskorz-Ogórek, Sząbruk, ul. Brzozowa 2, 11-036 Gietrzwałd 

4) MMC OUALITY Mirosław Cudak, ul. Miczurina 14, 41-808 Zabrze 

5) Halina Kaźmierak, ul. Wyżynna 12/21, 20 -560 Lublin 

6) Krystyna Łakus, ul. Zamojska 23, 22 -670 Bełżec 

7) Marzena Łokietko, ul. A. Mickiewicza 12 m3, 59-330 Ścinawa 

8) Ewa Zawilińska, ul. Floriańska 33, 38-200 Jasło 

9) Katarzyna Muszak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Naftowa 59/11,  

41-200 Sosnowiec 



10) Dorota Zasowska, ul. Bajeczna 10/15, 31-566 Kraków 

11) Sylwia Marczewska, ul. Rzgowska 311 m21, 93 -338 Łódź 

12) Małgorzata Mąka, Ropica Górna 104/6, 38 -307 Sękowa 

13) Magdalena Dykas-Rogalewska, ul. Otylii Szczukowskiej 24, 84 -200 Wejherowo 

14) Beata Wieczorek-Wójcik, ul. Polna 117, 84 -240 Reda 

15) Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 lok. 8 , 93-339 Łódź 

 

IV. Umowy finalizujące postępowanie zostaną zawarta po dniu: 20.01.2020 r. w terminie 

uzgodnionym między stronami. 

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                            

  

 

 

 

 

 


