
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.cmj.org.pl 

 
Ogłoszenie nr 28619 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.  

Kraków: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z 

zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

 

Nazwa projektu lub programu 
projekt „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
tak  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

http://www.cmj.org.pl/


I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, krajowy 

numer identyfikacyjny 35071231800000, ul. ul. Kapelanka  60, 30347   Kraków, woj. 

małopolskie, państwo Polska, tel. 124 232 088, e-mail przetargi@cmj.org.pl, faks 

124 232 088.  

Adres strony internetowej (URL): www.cmj.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.cmj.org.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

pisemnie (listownie lub osobiście) 

Adres:  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, 

Sekretariat - pokój nr 217. 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 



nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi polegającej na 

przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii. 

Numer referencyjny: SZP-271-8/17 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
wszystkich części  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 
4 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 

specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście 

standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitali 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki”. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji dla 

39 szpitali, przy czym zamówienie podzielone będzie na 4 części: •1 część – 10 szpitali •2 

część – 10 szpitali •3 część – 10 szpitali •4 część – 9 szpitali. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 79410000-1 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 



zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
data zakończenia: 31/10/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego 

zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 PZP lub 

na podstawie okoliczności wskazanych w pkt 5.2.2. SIWZ, może przedstawić dowody na to, 

że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach 

określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: spełnia 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: Zamawiający wymaga, aby w 

ramach realizacji zamówienia, Wykonawca wykazał, że dysponuje przynajmniej jedną osobą 

zdolną do wykonania zamówienia (konsultantami) w ramach każdej części, którzy spełniają 

co najmniej poniższe warunki: - konsultanci posiadają kompetencje i doświadczenie, które 

zagwarantuje efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest kadra medyczna 

odpowiedzialna za kształtowanie polityki lekowej w szpitalu i bezpieczeństwo 

farmakoterapii. - konsultantami realizującymi zadanie mogą być tylko osoby posiadające 

prawo wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty; - konsultant posiada co najmniej 10-

letnie doświadczenie pracy w szpitalu; - konsultant posiada doświadczenie w realizacji, co 

najmniej trzech konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii, obejmujące ocenę 

receptariusza szpitalnego pod względem zgodności z wymogami standardów akredytacyjnych 

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza 

możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę 

obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy 

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 



zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

tak  

Informacje dodatkowe: Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty 

z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

(przynajmniej do złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o 

ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć 

stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący 

załącznik nr 2 do SIWZ oraz: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – celem wykazania spełniania 

warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1 SIWZ oraz celem przyznania określonej liczby 

punktów w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferta – załącznik nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: z uwagi na charakter dokumentów wskazanych w pkt 6.1.2. SIWZ i 6.1.2.1 SIWZ. 

jako dokumentów na podstawie, których Wykonawcy będą przyznane punkty w ramach 

poszczególnych kryteriów oceny ofert nie podlegają one uzupełnieniu w toku postępowania. 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: brak podstaw 

do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. W 

przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 

5.3.2.SIWZ: 1.dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres 

udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia. 2.Wykonawca 

dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 

własnym wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.3.SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.3.SIWZ 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany, jako złożenie oświadczenia o 

braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia 

będą spoczywać na wykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

w trakcie realizacji zamówienia:o koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją 

konsultacji, chyba, że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca, jako 

osoba fizyczna.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  



Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 



następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60 

specjalizacja konsultanta  20 

Liczba konsultacji z zakresu farmakoterapii obejmujących ocenę receptariusza 

wykonanych przez konsultanta 
10 

Deklarowana liczba kart zleceń lekarskich przeglądanych na miejscu w szpitalu 5 

Tytuł lub stopień naukowy konsultanta  3 

Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu 

konsultacji  
2 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 
 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  



 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 01/03/2017, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski 



IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część nr: 1    Nazwa: 1 część-10 szpitali 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa 

farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych w 10 szpitalach: Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Szpital Wielospecjalistyczny, Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Krakowie; MEDIKOR III Sp. z o.o., 

Szpital Medikor w Nowym Sączu; Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej MSWiA w Opolu; SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, Szpital Miejski im. Jana Pawła II, 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa 

Obrony Narodowej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie – 

Szpital, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Lecznictwo 

Szpitalne 4 WSKzPp; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, 

Uniwersyteckie Centrum Opieki Stacjonarnej 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryteria oceny oferta są jednakowe dla wszystkich 

części zamówienia zgodne z opisem zawartym w pkt.13 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) oraz w 

pkt. IV.2) Kryterium oceny ofert niniejszego ogłoszenia. 
 

Część nr: 2    Nazwa: 2 część - 10 szpitali 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa 

farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych w 10 szpitalach: Wojewódzki 



Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy; Kujawsko-Pomorskie Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy; Szpital Powiatowy w Jarocinie; Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi; Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku; 

Szpital Poddębickie Centrum Zdrowia; Szpital Miejski im. Franciszka Raszei; Ortopedyczno-

Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy 

we Wrześni"; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryteria oceny oferta są jednakowe dla wszystkich 

części zamówienia zgodne z opisem zawartym w pkt.13 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) oraz w 

pkt. IV.2) Kryterium oceny ofert niniejszego ogłoszenia. 

 

Część nr: 3    Nazwa: 3 część – 10 szpitali 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa 

farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych w 10 szpitalach: Szpital 

Pediatryczny w Bielsku-Białej; Szpital Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiej 

Grupy Medycznej im. Polonii Świata - Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni; 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny; Szpital 

Wielospecjalistyczny w Gliwicach; Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w 

Jastrzębiu Zdroju; Med. Holding S.A., NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. 

Michałowskiego w Katowicach; Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Specjalistyczny Zespół 

Lecznictwa Szpitalnego w Orzeszu; „NEFROLUX" Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński Sp. 

j., Leczenie Szpitalne; Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., Szpital 

Powiatowy; MEGREZ Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryteria oceny oferta są jednakowe dla wszystkich 

części zamówienia zgodne z opisem zawartym w pkt.13 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 



WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) oraz w 

pkt. IV.2) Kryterium oceny ofert niniejszego ogłoszenia. 

 

Część nr: 4    Nazwa: 4 część – 9 szpitali. 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa 

farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych w 9 szpitalach: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku; 7 

Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradmirała prof. Wiesława 

Łasińskiego w Gdańsku; Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 

w Gdańsku, Szpital Srebrzysko; Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Łomży; Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy; Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z 

siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Szpital św. Jana; Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika 

Rydygiera w Suwałkach; Szpitale Tczewskie Świadczenia szpitalne; Szpital Ogólny w 

Wysokiem Mazowieckiem 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79410000-1 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryteria oceny oferta są jednakowe dla wszystkich 

części zamówienia zgodne z opisem zawartym w pkt.13 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, 

KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) oraz w 

pkt. IV.2) Kryterium oceny ofert niniejszego ogłoszenia. 

 

 

 


