
  

 

Kraków, 15 listopada 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA  

 

Sprawa nr: PAT-271-10/22 - zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali 

konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 

2 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 8 grudnia 2022 r. i 2 seminarium 

w dniu 9 grudnia 2022 r. w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii 

poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry 

zarządzającej podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT  

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

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 SWZ 

i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje: 

I. Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

 

1) UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770574 - na podstawie art. 

226 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP gdyż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 2 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie wyliczenia 

ceny. Termin na złożenie wyjaśnień minął a Wykonawca nie przedłożył żadnych wyjaśnień 

w powyższym zakresie. Brak złożenia wyjaśnień jest bezwzględną przesłanką do odrzucenia oferty 



  

z powodu rażąco niskiej ceny. Ponadto, w tym samym dniu Wykonawca został wezwany do 

wyjaśnień treści oferty, w jaki sposób Wykonawca uznał, że wskazane miejsce na realizację usług 

objętych przedmiotem zamówienia tj. Hotel Swing Kraków****, ul. Dobrego Pasterza 124,  

31-416 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie lokalizacji, czyli że obiekt położony 

jest w odległości umożliwiającej dotarcie z Dworca PKP (Kraków Główny) w godz. 8.00-10.00  

w czasie nie dłuższym niż 15 minut (dojazd i/lub dojście łącznie) środkami komunikacji miejskiej? 

Z weryfikacji Zmawiającego wynika, że dotarcie z Dworca PKP (Kraków Główny) w godz.  

8.00-10.00) środkami komunikacji miejskiej do Hotel Swing Kraków****, ul. Dobrego Pasterza 

124, 31-416 Kraków przekracza czas 15 minut. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie 

Wykonawca poinformował, że na etapie dokonywania pomiaru odległości wskazanego w ofercie 

obiektu (Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków) od Dworca Kolejowego 

Kraków Główny, została błędnie przyjęta trasa samochodowa. Tym samym potwierdzając,  

że oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym oferta podlega 

odrzuceniu na wskazanych podstawach prawnych.  

 

2) Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 9131560891 – 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami 

zamówienia.  

 

Uzasadnienie 

W dniu 2 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, w jaki sposób 

Wykonawca uznał, że wskazane miejsce na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia 

tj. Hotel Justyna, Al. Jana Pawła II 70, 31-751 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego 

w zakresie lokalizacji, czyli że obiekt położony jest w odległości umożliwiającej dotarcie z Dworca 

PKP (Kraków Główny) w godz. 8.00-10.00 w czasie nie dłuższym niż 15 minut (dojazd i/lub 

dojście łącznie) środkami komunikacji miejskiej? Z weryfikacji Zmawiającego wynika, że dotarcie 

z Dworca PKP (Kraków Główny) w godz. 8.00-10.00) środkami komunikacji miejskiej do Hotel 

Justyna, Al. Jana Pawła II 70, 31-751 Kraków przekracza czas 15 minut. Wykonawca na wskazane 

wezwanie nie odpowiedział. Tym samym nie potwierdził spełniania warunków zamówienia. 

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na wskazanej podstawie prawnej.  

 

3) COTI Conference Time Anna InglotCOTI Conference Time Anna Inglot, 

NIP: 5511536448 – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP gdyż treść oferty jest 

niezgodna z warunkami zamówienia  

 

Uzasadnienie 

W dniu 2 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, w jaki sposób 



  

Wykonawca uznał, że wskazane miejsce na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia  

tj. Hotel Apis 4*, aleja 29 Listopada 137, 31-406 Kraków spełnia wymagania Zamawiającego 

w zakresie lokalizacji, czyli że obiekt położony jest w odległości umożliwiającej dotarcie z Dworca 

PKP (Kraków Główny) w godz. 8.00-10.00 w czasie nie dłuższym niż 15 minut (dojazd i/lub 

dojście łącznie) środkami komunikacji miejskiej? Z weryfikacji Zmawiającego wynika, że dotarcie 

z Dworca PKP (Kraków Główny) w godz. 8.00-10.00) środkami komunikacji miejskiej do Hotel 

Apis 4*, aleja 29 Listopada 137, 31-406 Kraków przekracza czas 15 minut. Wykonawca na 

wskazane wezwanie nie odpowiedział. Tym samym nie potwierdził spełniania warunków 

zamówienia. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na wskazanej podstawie 

prawnej.  

 

II. Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów 

w poszczególnych kryteriach oraz punktacji łącznej, poniżej: 

 

Wykonawca (nazwa) cena brutto 

Liczba zatrudnionych 
osób z orzeczonym 

stopniem 
niepełnosprawności 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena (95%) 

Liczba punktów w 
kryterium aspekt 

społeczny (zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych) 

(5%) 

RAZEM 

HTI Sp z o.o.,  
ul. Łobzowska 8,  
31 - 140 Kraków 
NIP: 6762463351 

33 100,00 zł 0 95 0 95 

PRO COMPLEX Grupa 
Dominik Skiba 
ul. Krępowieckiego 10/5 
01-456 Warszawa 
NIP: 5272534623 

60 835,80 zł 1 51,69 2 53,69 

 

III. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybiera ofertę wykonawcy: HTI Sp z o.o., 

ul.  Łobzowska 8, 31 - 140 Kraków, NIP: 6762463351. Oferta w/w Wykonawcy spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 SWZ.  

IV. Podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce po dniu 21.11.2022 r. 

w terminie uzgodnionym między stronami. 

V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej znajduje się w pkt. 19 SWZ. 

 

 

 

 

Michał Bedlicki 

p.o. dyrektor 
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