
 
Kraków, 6 lipca 2017 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

 

WYNIK POSTĘPOWANIA IV – dotyczy części nr:  10  

 

Znak sprawy: SZP-271-14/17 – Wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach 

przez lekarzy w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa 

opieki”, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie jak wyżej Zamawiający, działając na 

podstawie zapisów SIWZ i ustawy, informuje co następuje. 

I. Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w zakresie części 10. 

II. W zakresie części 10 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: 

Eligiusz Patalas, Kasztanowa 22, 88-100  Inowrocław – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6, albowiem 

zawiera błąd w obliczeniu ceny. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał, że zrealizuje zamówienie za cenę 1 500,00 zł. 

W związku z wątpliwościami Zamawiającego co tak określonej ceny Wykonawca w dniu 7 czerwca 

2017 r. został wezwany do wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny. W odpowiedzi na nie Wykonawca 

wskazał, że wskazana cena jest ceną osobodnia, a nie tak jak wymagał tego Zamawiający ceną za 

całość przeprowadzenia wizyty w szpitalu. Zgodnie z orzecznictwem KIO: „Fakt, że cena oferty jest ceną 

ryczałtową, nie oznacza, że nie musi ona spełniać warunków poprawności określonych w art. 89 ust. 1 p.z.p., może być 

niespójna albo wręcz wewnętrznie sprzeczna, nie obejmować całego przedmiotu zamówienia, być niezgodna  

z wymaganiami SIWZ, czy zawierać błędne wartości czy błędy w obliczeniu ceny. (…) Zastrzeżenie wynagrodzenia 

ryczałtowego nie zwalnia zamawiającego z badania poprawności oferowanego świadczenia oraz ustalenia niewadliwej 

kalkulacji ceny oferty. Są to obowiązki ustawowe, od których wykonania zamawiający nie może uchylić się w żaden 

sposób.” (KIO 1681/16). Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że zaoferowana cena nie 

obejmuje pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (całego przeglądu), a jedynie jej jeden osobodzień. 

Błędu takiego, polegającego na zaoferowaniu niepełnego zakresu świadczenia, nie można jednocześnie 

w żaden sposób po terminie składania ofert poprawić, czy to poprzez instytucję poprawienia omyłek 

w treści oferty (art. 87 ust. 2 ustawy PZP), czy też poprzez doprecyzowanie samej oferty przez 



 
wykonawcę na późniejszym etapie (co stanowiłoby niedozwolone negocjacje dotyczące oferty między 

Wykonawcą a Zamawiającym).  

 

III. Zestawienie ofert nieodrzuconych złożonych w części nr 10 poniżej: 

Nazwa Wykonawcy Część 10 

Marek Konieczko, ul. Daliowa 1/3, 97-300 Piotrków Trybunalski liczba punktów w kryterium ceny: 60,00 

liczba punktów w kryterium okresu zatrudnienia w szpitalu: 40,00  

RAZEM: 100,00  

Praktyka Lekarska Marek Piskozub, ul. Świerkowa 5, 45-507 Opole liczba punktów w kryterium ceny: 50,13 

liczba punktów w kryterium okresu zatrudnienia w szpitalu: 40,00  

RAZEM: 90,13  

 

IV. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca Marek Konieczko, ul. Daliowa 1/3, 97-300 Piotrków Trybunalski – 

uzyskał zamówienie w zakresie części nr 9, a Wykonawca Praktyka Lekarska Marek Piskozub,  

ul. Świerkowa 5, 45-507 Opole uzyskał zamówienie w zakresie części nr 7, które to części mają być 

zrealizowane w tym samym terminie co cześć 10, postępowanie w tej części pozostaje bez 

rozstrzygnięcia.   

 
 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 
 

                                                                                                  

 


