
 

 

Postępowanie SZP-271-19/17     Kraków, dnia 04.08.2017 r. 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia konsultacji  

z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach. 

 

Zamawiający, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków informuje, że w dniu 02.2017 r. wpłynęło zapytanie następującej treści: 
 

„Proszę uprzejmie o wiążące ustosunkowanie się do następujących kwestii: 

1. Odnośnie punktu 6.1.6.5 SIWZ proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w części IV 

JEDZ wystarczy wypełnić sekcję alfa i jeśli się ją wypełni, nie ma potrzeby 

wypełniania dalszych części, tj A,B,C i D 

2. Odnośnie części IV sekcja alfa JEDZ: czy wystarczające jest zaznaczenie odpowiedzi 

„tak”, czy też należy opisowo stwierdzić, że wykonawca spełnia wszystkie kryteria 

kwalifikacji. 

3. Odnośnie punktu 13.2.1 SIWZ: czy zamawiający pod terminem „konsultacje” rozumie 

przeprowadzenie dwudniowych konsultacji w szpitalach w ramach przygotowania 

szpitala do akredytacji, wykonane dla i zatwierdzane przez zamawiającego, czyli 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, czy też mogą to być 

jakiekolwiek inne formy wykonywania konsultacji, np. na zlecenia szpitala.” 
 

na które udziela następującej odpowiedzi: 
 

Ad. 1, Ad. 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 6.1.6.5. SIWZ tj. „UWAGA: Zamawiający dopuszcza 

wypełnienie przez Wykonawców tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji, o którym mowa w Części IV sekcja α JEDZ, bez konieczności 

wypełniania dalszych pozostałych sekcji części IV formularza dotyczących kryteriów 

kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych 

przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona co do zasady 

na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, 

którego oferta zostanie oceniona najwyżej.” 

Ad. 3: 

Zamawiający informuje, że przy ocenie ofert będą brane pod uwagę tylko te konsultacje 

wskazane w wykazie wykładowców, które są zgodne z wymogami zawartymi w pkt. 5.3.1.1.2 

SIWZ (bez względu na to kto był ich zleceniodawcą). Dodatkowe punkty w postępowaniu 

przetargowym, w kryterium II – liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji (pkt. 

13.2.1 SIWZ), zostanie przyznana wykonawcom, którzy wykażą się większą liczbą 

zrealizowanych konsultacji niż jest to wymagane w SIWZ, polegających na przygotowaniu 

szpitala do akredytacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Punkty 

przyznawane są dla każdego konsultanta osobno. 
 

Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                        


