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                                                                                                                             Zatwierdzam: z up. Dyrektora CMJ 

 

 

Dnia: 11.02.2022 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

 

Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek 

diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych 

  

Zamówienie realizowane 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) 

 

Sprawa nr: PAT-271-2/22 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

1.2. Mail: przetargi@cmj.org.pl 

1.3. Adres elektronicznej skrzynki podawczej zamawiającego (ePUAP): /CMJ/SkrytkaESP 

1.4. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://przetargi.cmj.org.pl/  

1.5. Strona prowadzonego postępowania na miniportalu (strona internetowa do szyfrowania ofert):  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/633236f6-8342-40f0-a628-e8f0efe4db1a  

1.6. ID postępowania: 633236f6-8342-40f0-a628-e8f0efe4db1a 

1.7. Na wskazanej w pkt. 1.4. stronie będą umieszczane również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1. Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 

1129 t.j. ze zm.), zwaną dalej „PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty wartości 

zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP. 

2.2. Zamówienie jest częścią innego zamówienia. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii, których zadaniem będzie 

przygotowanie i prowadzenie oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów 

akredytacyjnych.  

3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO 

SWZ.  

3.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 17 części:  

https://przetargi.cmj.org.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/633236f6-8342-40f0-a628-e8f0efe4db1a


 

Strona 2 z 25 

1) Część 1 – Ekspert 1  

2) Część 2 – Ekspert 2  

3) Część 3 – Ekspert 3  

4) Część 4 – Ekspert 4 

5) Część 5 – Ekspert 5  

6) Część 6 – Ekspert 6  

7) Część 7 – Ekspert 7  

8) Część 8 – Ekspert 8  

9) Część 9 – Ekspert 9  

10) Część 10 – Ekspert 10  

11) Część 11 – Ekspert 11 

12) Część 12 – Ekspert 12 

13) Część 13 – Ekspert 13 

14) Część 14 – Ekspert 14 

15) Część 15 – Ekspert 15 

16) Część 16 – Ekspert 16 

17) Część 17 – Ekspert 17 

3.4. UWAGA: Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może złożyć ofertę wykonawca (wykonawca może złożyć 

ofertę na wszystkie 17 części).  

3.5. UWAGA II: Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy, 

zgodnie z poniższymi zasadami. 

3.5.1. Wykonawca w ramach niniejszego postępowania może uzyskać zamówienie w maksymalnie jednej części 

zamówienia.  

3.5.2. Przewidziane poniżej czynności podejmuje się w stosunku do wykonawcy, którego oferty w większej niż wynikająca 

z  pkt 3.5 SWZ liczbie części zamówienia zostały najwyżej ocenie w toku badania i oceny ofert (pierwotne 

ukształtowanie list rankingowych). Postanowienie znajduje jednakowe zastosowanie do wszystkich wykonawców. 

3.5.3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby 

uzyskać zamówienie w większej liczbie części niż wynikająca z pkt 3.5.1. SWZ, Zamawiający w celu wyboru, w której 

części zostanie temu wykonawcy udzielone zamówienie publiczne, zastosuje zasady przewidziane poniżej. 

3.5.3.1. W pierwszej kolejności, wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w części w ramach, której jego oferta 

stanowi jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości wyboru 

części w ten sposób, z uwagi na to, że warunek ten zostałby spełniony w ramach więcej niż jednej części: 

3.5.3.1.1. Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w tej części, w której różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną 

na sfinansowanie zamówienia a ceną brutto oferty jest największa, gdy wartość ta jest dodatnia lub 

najmniejsza, gdy wartość ta jest ujemna.  

3.5.3.1.2. W przypadku braku możliwości wyboru zgodnie z pkt 3.5.3.1.1., część, w ramach której zostanie 

wykonawcy udzielone zamówienie zostanie ustalona zostanie w drodze losowania.  

3.5.3.2. W przypadku braku możliwości wyboru części postępowania w sposób wskazany w pkt 3.5.3.1., wykonawcy 

zostanie udzielone zamówienie w części, w której różnica w liczbie przyznanych punktów pomiędzy ofertą 

najkorzystniejszą, a kolejną ofertą jest największa, z zastrzeżenie, że w przypadku braku możliwości wyboru 

części w ten sposób, z uwagi na to, że różnica ta byłaby tama sama w dwóch lub większej liczbie części: 
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3.5.3.2.1. w pierwszej kolejności wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w tej części, w której różnica pomiędzy 

kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia a ceną brutto oferty jest największa, gdy wartość ta jest 

dodatnia lub najmniejsza, gdy wartość ta jest ujemna.  

3.5.3.2.2.  W drugiej kolejności, w przypadku braku możliwości wyboru zgodnie z pkt 3.5.3.2.1., część która 

zostanie udzielona wykonawcy ustalona zostanie w drodze losowania.  

3.5.4. Jeżeli w wyniku zastosowania zasad wyboru części zamówienia określonych powyżej wykonawca miałby uzyskać więcej 

części zamówienia, niż zostało to wskazane, Zamawiający stosuje przyjęte powyżej zasady w stosunku do tego 

wykonawcy. Postanowienie znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy w wyniku zastosowania zasad wyboru po raz 

kolejny wykonawca miałby uzyskać więcej części zamówienia, niż zostało wskazane w pkt 3.5.1. SIWZ. . Postanowienie 

znajduje jednakowe zastosowanie do wszystkich wykonawców. 

3.6. CPV:  

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze  

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

4.1. Od zawarcia umowy do dnia 30 września 2022 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy do 

31 grudnia 2022 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie okresu realizacji projektu Wykonawcy zostaną 

poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.   

 

5. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

5.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.  

5.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1pkt 6 ustawy 

PZP jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

5.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

5.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

5.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

5.3.4. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

5.3.4.1. zreorganizował personel, 

5.3.4.2. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

5.3.4.3. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów, 

5.3.4.4. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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5.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5.3 SWZ są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności 

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 6.3 

SWZ, podmiot ten także nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

6.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 

6.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: 

6.1.1.1.  ekspertem – lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie patomorfologii, który: 

 posiada prawo wykonywania zawodu 

 posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii 

 posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku lekarz specjalista patomorfolog 

 jest czynny zawodowo - rozumiane, jako wykonywanie zawodu lekarza (zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz.U.2021.790 t.j. z 

dnia 2021.04.28 ze zm.) 

 posiada biegłą znajomość wymogów standardów akredytacyjnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej 

(Dz.Urz.MZ.2021.75) oraz znajomość metod ich oceny, które zagwarantują prawidłowe przeprowadzenie 

przeglądu akredytacyjnego i dokonanie oceny spełniania poszczególnych standardów w jednostce 

diagnostyki patomorfologicznej (JDP). Należy przez to rozumieć ukończenie szkolenia dla wizytatorów 

JDP z wynikiem pozytywnym potwierdzone certyfikatem, obejmujące sposób oceny standardów 

akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej ogłoszonych w obwieszczeniu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, sposób oceny dokumentacji medycznej, zasady funkcjonowania systemu 

akredytacji, przebieg wizyty akredytacyjnej, zadania wizytatora.  

6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

6.2.1. Szczególny sposób spełniania zamówienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.  

6.2.2. Szczególny sposób określenia wymagań związanych z realizacją zamówienia: nie dotyczy.  

6.2.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.2.4. Stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

6.3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 

6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 
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6.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6.3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

6.3.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

6.3.4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

6.3.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP oraz (jeżeli to dotyczy) kryteriów 

selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

6.3.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

6.3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby 

nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.3.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

7. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W TYM 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

7.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

7.1.1. 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 stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.  

7.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;  

UWAGA: z uwagi na charakter tego dokumentu, jako elementu oświadczenia woli, które ma wpływ na 

przyznaną w poszczególnych kryteriach liczbę punktów, dokument ten nie podlega uzupełnieniu. Jednocześnie 

brak wskazania miejsca zatrudnienia wizytatora, uniemożliwiający weryfikację prawdziwości oświadczenia dot. 

okresu jego zatrudnienia spowoduje nie przyznanie punktów w danym kryterium. 
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7.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 5 i 6 SWZ.: 

7.1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.3. SWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – 

informacje dot. sposoby wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-

zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

7.1.5. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ znajduje się pod linkiem: https://espd.uzp.gov.pl/  

7.1.5.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z 

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7.1.5.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7.1.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 

które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.  

7.2. W postępowaniu  Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

7.2.1. braku podstaw wykluczenia; 

7.2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

7.2.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

7.2.1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

7.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 7.2.1.1 SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w 7.2.1.1 SWZ; Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 1 powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. 

7.2.3. spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

7.2.3.1. 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 – w zakresie potwierdzającym spełnienia 

warunku, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SWZ. 

7.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 

powyżej, aktualnych na dzień składania. 

7.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich 

złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 

Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli 

Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7.7.1. Dotyczy JEDZ: 

7.7.1.1. Oświadczenie własne Wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 

według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 

formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) jako dowód wstępny złożony 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku postaw do wykluczenia.  

7.7.1.2. 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. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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7.7.1.3. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTU JEDZ: 

7.7.1.3.1.  JEDZ należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał na zasadach 

określonych w pkt 6.2. i 6.3. SWZ składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w 

jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp   

7.7.1.3.2. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, 

.odt. 

7.7.1.3.3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia udostępnionego 

przez UZP lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ 

i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

7.7.1.3.4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje 

ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

7.7.1.3.5. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z pkt 

9.2. SWZ oferty wykonawcy.  

7.8. Forma dokumentów:  

7.8.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1. SWZ wykonawca składa wraz z ofertą: 

 w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego)  

 w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) 

lub  

 w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów). 

7.8.2. Dokumenty, o którym mowa w pkt 7.1.2. i 7.1.3 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą w formie elektronicznej (z 

wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

7.8.3. Pozostałe oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, dotyczące podwykonawców, składane są w formie 

elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

7.8.4. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 7.8.1-7.8.3 składane są w formie elektronicznej (z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, (z 

wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego); 

7.8.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.8.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentu następuje w formie elektronicznej. 

7.8.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.8.8. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 70 ustawy 

PZP. 

 

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

8.1. Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.  
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9. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

9.1. Informacje ogólne: 

9.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (tylko w przypadku awarii miniPortalu lub ePUAPu). 

9.1.2. Adres skrzynki ePUAP: /CMJ/SkrytkaESP 

9.1.3. Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl 

9.1.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dawid Studencki, Aleksandra Banaszewska. 

9.1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:  

 „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do  

 „Formularza do komunikacji”. 

9.1.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

9.1.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

9.1.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP.  

9.1.9. Zamawiający przekazuje informację o ID postępowania oraz informację o stronie do szyfrowania ofert w treści niniejszej 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

9.2. Sposób składania ofert:  

9.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem 

(podanie błędnej skrzynki ePUAP obarcza wykonawcę). 

 

UWAGA: OFERTA NIE ZŁOŻONA ZA POMOCĄ DEDYKOWANEGO FORMULARZA: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA ! 

Niedopuszczalne jest złożenie oferty za pomocą np. „Formularza do komunikacji”. 

Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, które wykonawca chce dołączyć do formularza 

ofertowego. W przypadku chęci przekazania wraz z formularzem ofertowym również innych dokumentów, pliki z 

takimi dokumentami można: 
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 albo skompresować do jednego folderu/pliku i tak uzyskany plik zaszyfrować za pomocą wskazanej strony 

internetowej  

UWAGA: Jeśli jednak w archiwum znajduje się zaszyfrowany wcześniej plik, zamawiający może nie mieć 

możliwości jego odszyfrowania! Zaleca się drugą wskazaną poniżej metodę tj. wybranie kilku plików przez okno 

wyboru przytrzymując klawisz CTRL, aby zaszyfrować je do jednego pliku wynikowego. 

 albo po otwarciu wskazanej strony internetowe, wybrać kilka plików do zaszyfrowania i po ich zaszyfrowaniu 

uzyskany jeden plik przesłać do Zamawiającego.  

UZYSKANE PLIKI WYNIKOWE NALEŻY PRZESŁAĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO ZA 

POŚREDNICTWEM EPUAP - „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

9.2.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (plik elektroniczny podpisany 

podpisem kwalifikowanym) Uwaga! kluczowym jest opatrzenie podpisem dokumentu oferty. Nie 

można przyjąć, że podpisanie „Formularza złożenia oferty” obejmuje już swoim zakresem ofertę.  

9.2.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

9.2.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować. 

9.2.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym  

w rozdziale 5 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

9.2.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

9.2.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9.2.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

9.2.9. UWAGA! Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu! 

 

9.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

9.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

9.3.2. Zamawiający w przypadku awarii miniPortalu lub ePUAPu może również komunikować się z Wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@cmj.org.pl 

9.3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 

załączniki.  
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9.3.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 8 czerwca 2022 r. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie PZP. 

12.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

12.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

12.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z 

prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik 

Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące 

wymagania:  

12.5.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez 

umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu; 

12.5.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 5 SWZ; 

12.5.3. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

Wykonawców. UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.  

 

13. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

13.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 11 marca 2022 r. godz. 10:00 

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 12:00 (lub w przypadku awarii – zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 2 

PZP niezwłocznie po usunięciu awarii).  

13.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

13.4. Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 3-5 PZP Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie 

internetowej wskazanej w pkt. 1.4 SWZ. 
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14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W 

JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ: 

14.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, załącznikach do 

SWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

14.3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

14.4. Wykonawca, składając ofertę, o której mowa w pkt. 13.3 SWZ, ma obowiązek: 

14.4.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

14.4.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego; 

14.4.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

14.4.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

14.5. Brak oświadczenia w zakresie wynikającym z pkt. poprzedzającego będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku 

zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na Wykonawcy. 

14.6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  

14.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze wskazanej ceny/wynagrodzenia wykonawcy podatków  

i składek, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany uiścić Zamawiający (dotyczy m.in. osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej). 

14.8. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena za całość przedmiotu zamówienia.  

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

15.1. Kryterium I - Cena brutto (za całość przedmiotu zamówienia) – 50 % znaczenia (Wc) 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

WC = (Cn : Cb) x 50 pkt 

WC – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena brutto najniższa 

Cb – cena brutto badanej oferty 

15.2. Kryterium II – Doświadczenie osoby skierowanych do realizacji zamówienia w pracy kierowniczej, na stanowisku 

kierownika zakładu / pracowni patomorfologii (okres pracy na stanowisku kierowniczym liczony w latach w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) - (Wd 20%) 

Punkty przyznawane w następujący sposób: 

 Pełnienie ww. funkcji łącznie przez co najmniej 1 rok – 4 pkt. 

 Pełnienie ww. funkcji łącznie przez co najmniej 2 lata – 8 pkt. 

 Pełnienie ww. funkcji łącznie przez co najmniej 3 lata – 12 pkt. 
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 Pełnienie ww. funkcji łącznie przez co najmniej 4 lata – 16 pkt. 

 Pełnienie ww. funkcji łącznie przez co najmniej 5 lata – 20 pkt. 

Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w których 

wskazuje się okres, funkcję oraz nazwa jednostki wraz z adresem, w której funkcję tą pełniono. UWAGA: brak podania 

którejkolwiek z tych informacji spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium. W przypadku pełnienia w tym samym 

czasie którejkolwiek z ww. funkcji w więcej niż jednej jednostce, okresy te nie sumują się. 

15.3. Kryterium III - udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo Patologów - (Wl – 

10%) 

Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca 

składając oświadczenie potwierdzające, że brał udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Patologów otrzyma 10 pkt. Za oświadczenie o braku udziału w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie 

Towarzystwo Patologów wykonawca otrzyma 0 pkt. UWAGA: brak podania informacji spowoduje nieprzyznanie punktów 

w tym kryterium. 

15.4. Kryterium IV - udział w cyklicznych spotkaniach na temat ujednolicenia sposobu oceny rozpoznań 

patomorfologicznych prowadzonych przez Zamawiającego (spotkania prowadzone w okresie od 30 listopada 2021 

r. do dnia składania ofert) – (Ws – 20%). 

Punkty przyznawane w następujący sposób: 

 Udział w 1 spotkaniu dot. ujednolicenia oceny – 4 pkt, 

 Udział w 2 spotkaniach dot. ujednolicenia oceny – 8 pkt, 

 Udział w 3 spotkaniach dot. ujednolicenia oceny – 12 pkt, 

 Udział w 4 spotkaniach dot. ujednolicenia oceny – 16 pkt, 

 Udział w co najmniej 5 spotkaniach dot. ujednolicenia oceny – 20 pkt. 

Informacje na powyższy temat należy zawrzeć w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. UWAGA: 

brak podania informacji spowoduje nieprzyznanie punktów w tym kryterium. 

15.5. Ocena łączna: 

W= Wc+Wd+Wl+Ws 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

16.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 16.1 SWZ, jeżeli zachodzą okoliczności określone w 

art. 308 ust. 3 PZP. 

16.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę 

oraz przedłożyć umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej). 

16.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę 

oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej). 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

17.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

18.1. Projektowane postanowienia umowne znajdują się w załączniku nr 3 do SWZ. 

 

19. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: 

19.1. Nie dotyczy. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

21. DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 

21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

21.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. 

Kapelanka 60, 30-347 Kraków, telefon: 12 427-82-41, faks: 12 427-82-52, adres strony www: www.cmj.org.pl; 

21.1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego: adres e-mail: odo@cmj.org.pl, telefon: 12 427-

82-41, adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków; 

21.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

21.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  

21.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy – jednak nie krócej niż przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 

dotyczące zakończonego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dane te mogą być 

przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów do tej ustawy. 

21.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

http://www.cmj.org.pl/
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21.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

21.1.8. posiada Pani/Pan: 

21.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

21.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania); 

21.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

21.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

21.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 

21.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

21.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

21.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

21.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:  

21.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

21.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

22. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA: 

22.1. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22.2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  

22.3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.  

22.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

22.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 

22.6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.   

23. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

23.1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

23.2. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 

23.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

 

 

 

 

 



 

Strona 16 z 25 

PAT-271-2/22 

Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – dotyczy wszystkich części zamówienia 

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jako Partner realizuje projekt „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); oś priorytetowa V. Wsparcie dla 

obszaru zdrowia; działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

 

I. Informacje o projekcie 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych w zakresie 

patomorfologii poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz wdrożenie dobrych praktyk 

organizacyjnych (standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii, z uwzględnieniem działań 

przeciwepidemicznych, a zwłaszcza niwelujących negatywne skutki pandemii COVID-19).  

W I etapie zadania projektowego realizowanego przez CMJ opracowane zostały standardy akredytacyjne dla jednostek 

diagnostyki patomorfologicznej. Zestaw standardów zaakceptowany został w rozporządzeniu MZ z dnia 24 września 2021 

(Dz.Urz. Min. Zdr.2021.75).  

Celem kolejnego etapu jest przygotowanie kadry wizytatorów akredytacyjnych i przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w 

zakładach patomorfologii zakwalifikowanych do projektu. 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 17 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny 

jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, na okres od 

zawarcia umowy do 30 września 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 grudnia 2022 w przypadku zgody 

instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy 

akredytacyjne w ok. 40 JDP. 

 

III. Zakres pracy ekspertów wizytatorów 

1. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 17 ekspertów wizytatorów, lekarzy specjalistów z dziedziny patomorfologii, 

posiadających doświadczenie w pracy klinicznej i znajomość wymogów standardów akredytacyjnych ogłoszonych w 

obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej 

(Dz.Urz.MZ.2021.75).  

2. Główne zadania ekspertów wizytatorów, to: 

a) udział w cyklicznych spotkaniach on-line, organizowanych przez zespół projektowy CMJ, dotyczących oceny 

rozpoznań patomorfologicznych, wymiany doświadczeń, omówienia przebiegu wizyt akredytacyjnych w JDP, 

omówienia problemów / trudności podczas realizacji wizyty (ok. 2-3 spotkania miesięcznie, trwające ok. 1,5 

godziny, maksymalnie 10 spotkań w formie webinarium w okresie trwania umowy); 

b) udział w  5 wizytach akredytacyjnych w Jednostkach Diagnostyki Patomorfologicznej, na terenie całego kraju 

(w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oraz terminach wskazanych przez Zamawiającego (po konsultacji z 

Wykonawcą). Czas trwania wizyty akredytacyjnej to 2 dni, w godzinach 8-17, średnio ok. 8 godzin dziennie. 

c) dokonywanie krytycznej, merytorycznej oceny losowo wybranej zamkniętej dokumentacji medycznej pod 

względem spełniana standardów akredytacyjnych w liczbie nie mniejszej niż 5 rozpoznań patomorfologicznych 
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adekwatnie do każdego rodzaju rozpoznania (w trakcie jednej wizyty akredytacyjnej w JDP) i staranne wypełnianie 

arkuszy ocen dokumentacji; 

d) prowadzenie wywiadów w trakcie wizyty akredytacyjnej (zadawanie adekwatnych, wnikliwych pytań 

umożliwiających ocenę spełniania standardów akredytacyjnych, poszukiwanie wyczerpujących informacji 

dotyczących spełniania standardów):  

 z kadrą zarządzającą podczas spotkań i wizytacji poszczególnych pracowni i pomieszczeń jednostki; 

 z pracownikami medycznymi i niemedycznymi jednostki diagnostyki patomorfologicznej podczas wizytacji 

poszczególnych pracowni i pomieszczeń jednostki; 

e) dokonanie oceny stopnia spełniania przez JDP poszczególnych standardów akredytacyjnych i staranne 

wypełnienie arkusza oceny; 

f) aktywne uczestnictwo w trakcie spotkania otwierającego na wizycie akredytacyjnej w JDP (wywiad z 

kierownictwem podmiotu leczniczego i jednostki diagnostyki patomorfologicznej) oraz spotkania zamykającego 

(przedstawienie wstępnych wyników oceny spełniania standardów akredytacyjnych); 

g) opracowanie raportu z każdej wizyty akredytacyjnej, obejmującego: 

a. sporządzenie protokołu z wizyty zawierającego arkusze oceny standardów i komentarz do standardów 

niespełnionych i częściowo spełnionych; 

b. wprowadzenie do aplikacji udostępnionej przez Zamawiającego wszystkich ocen pojedynczych 

dokumentacji medycznych oraz ocen poszczególnych standardów wraz z uzasadnieniem oceny; 

c. przygotowanie informacji na temat standardów wyłączonych z oceny wraz z uzasadnieniem wyłączenia; 

d. opracowanie zaleceń w zakresie poprawy spełnienia standardów akredytacyjnych przez jednostkę 

diagnostyki patomorfologicznej 

(wizytator jest zobowiązany zakończyć opracowanie raportu do 8 dni po zakończeniu wizyty akredytacyjnej) 

h) uczestniczenie w procedurze odwoławczej obejmujące przygotowanie argumentacji do zastrzeżeń wniesionych 

przez dyrekcję / zarząd podmiotu leczniczego do oceny poszczególnych standardów przedstawionej w raporcie 

(wizytator uczestniczący w wizycie jest zobowiązany do przesłania swojego stanowiska w terminie do 5 dni począwszy od dnia 

dostarczenia przez CMJ zastrzeżeń wniesionych przez JDP); 

i) wypełnienie w wersji elektronicznej ankiety oceny wizyty akredytacyjnej. 

 

3. Od osoby realizującej zadania eksperta wizytatora, wymaga się ponadto: 

a) godnego reprezentowania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i dbałości o dobre imię 

Zamawiającego, 

b) zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych w trakcie wizyty akredytacyjnej danych dotyczących 

wizytowanych jednostek, 

c) zachowania bezstronności i bezinteresowności, 

d) dobrej współpracy z zespołem wizytatorów, 

e) komunikowania na zewnątrz jednolitego stanowiska zespołu wizytującego, 

f) opanowania i kultury osobistej, 

g) właściwego ubioru w czasie wizyty akredytacyjnej – zgodnie z etykietą ubioru – klasyczny styl biznesowy, 

h) zachowania niezbędnego reżimu sanitarnego i wymaganych środków ochrony osobistej adekwatnie do aktualnej 

na dzień wizyty akredytacyjnej sytuacji epidemicznej (jeżeli dotyczy), 

i) terminowości i punktualności. 

Ponadto, ekspert wizytator pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy w formie konsultacji 

telefonicznej, telekonferencji lub mailowej, w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań lub wątpliwości co do treści 

opracowanych w trakcie realizacji usługi. 

Zamawiający dopuszcza organizację telekonferencji / spotkań on-line osobno z wybranymi ekspertami. 

 
 

IV. Inne postanowienia 
1. Zamawiający zapewnia koordynatora sprawującego nadzór nad poprawną realizacją zadania. 
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2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy odpowiednie materiały, m.in. arkusze oceny standardów, arkusze oceny 

dokumentacji, dostęp do aplikacji. 

3. Wszelkie uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą się odbywały się w formie 

elektronicznej z adresu wskazanego w umowie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z zespołem wizytatorów oraz zespołem projektowym Zamawiającego 

podczas realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający ma za zadanie umożliwienie sprawnego przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego, a w szczególności 

przesłanie niezbędnych materiałów związanych z przeglądem akredytacyjnym (arkusze ocen, arkusze oceny 

dokumentacji badań), nie później niż w momencie rozpoczęcia wizyty. 

6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu ani nie zapewnia Wykonawcy zakwaterowania i wyżywienia w 

czasie trwania przeglądu akredytacyjnego. 

 

V. Monitorowanie i ewaluacja realizacji zamówienia 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w wizycie akredytacyjnej w JDP przedstawicieli Zamawiającego, 

kontrolujących jakość usług realizowanych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną o 

podejmowanych działaniach w związku z realizacją zadania oraz o ewentualnych problemach w realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Ewaluacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona przez Zamawiającego w formie ankiet ewaluacyjnych, 

przesyłanych do JDP po zakończeniu wizyty akredytacyjnej.  

4. Ewaluacja będzie obejmowała sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
VI. Informacje dodatkowe 

Wizyta akredytacyjna mająca na celu dokonanie oceny poziomu spełniania przez JDP standardów akredytacyjnych, będzie 

prowadzona przez 2-3 osobowy zespół wizytatorów, zgodnie z wymaganiami określonymi w: 

a) Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.), 

b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie 

(Dz.U.2009.150.1216) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie. (Dz.U.2019.2068) 

c) Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w 

sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek 

diagnostyki patomorfologicznej (Dz.Urz.MZ.2021.75). 
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PAT-271-2/22 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Umowa - WZÓR 

 

zawarta w dniu ….. 2022 roku w Krakowie pomiędzy   

Skarbem Państwa - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60,  

30-347 Kraków, NIP: 945-18-47-252, reprezentowanym przez Dorotę Kmiecik, Pełnomocnika, zwanym dalej 

Zamawiającym lub Stroną 

a 

….. 

, zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną 

§ 1 

NINIEJSZA UMOWA JEST REALIZOWANA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NR ……, W TRYBIE …… USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE PROCESU POPRAWY JAKOŚCI W PATOMORFOLOGII 

POPRZEZ WDROŻENIE STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH ORAZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADRY 

ZARZĄDZAJĄCEJ PODMIOTAMI LECZNICZYMI ” (DALEJ: „PROJEKT”), NR POWR……. W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ 

UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na potrzeby Projektu przeglądów 

jednostek diagnostyki patomorfologicznej (dalej: „JDP”) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych w 

rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.2135 t.j.) 

– dalej „przegląd akredytacyjny” lub „wizyta akredytacyjna” w 5 JDP wskazanych przez Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) udziału w cyklicznych spotkaniach on-line, organizowanych przez zespół projektowy Zamawiającego, 
dotyczących oceny rozpoznań patomorfologicznych, wymiany doświadczeń, omówienia przebiegu wizyt 

akredytacyjnych w JDP, omówienia problemów/ trudności podczas realizacji wizyty (ok. 2-3 spotkania 
miesięcznie, maksymalnie 10 spotkań w formie webinarium w okresie trwania umowy); O terminie 

spotkania Wykonawca zostanie poinformowany z 7-dniowym wyprzedzeniem.  

b) przeprowadzenie 5 wizyt akredytacyjnych w JDP na terenie całego kraju (w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego) oraz terminach wskazanych przez Zamawiającego (po konsultacji z Wykonawcą). Czas 

trwania wizyty akredytacyjnej to 2 dni, w godzinach 8-17, średnio ok. 8 godzin dziennie. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a) posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie 

przedmiotu umowy; 

b) posiada potencjał finansowy, techniczno-organizacyjny i osobowy z odpowiednimi uprawnieniami i 

doświadczeniem zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

c) będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z: 

- Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym integralną część niniejszej umowy, jako załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy; 
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- Ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j., art. 3 i 5); 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie 

przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej 

przeprowadzenie (Dz.U.2009.150.1216 i Dz.U.2019.2068); 

- Zestawem standardów akredytacyjnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 

funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej (Dz.Urz.MZ.2021.75). 

d) wizytator lekarz, który będzie realizował usługę określoną, w ust 1, nie jest związany z ocenianą JDP poprzez 

jakąkolwiek formę współpracy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przeglądu akredytacyjnego w danej 

JDP. Ponadto pomiędzy wizytatorem lekarzem lub osobą dla niego bliską a ocenianą JDP nie zachodzą 

okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności; w szczególności wizytator lekarz nie 

uczestniczy w przeglądzie akredytacyjnym w JDP znajdującym się w tym samym województwie co miejsce jego 

obecnej pracy z uwagi na możliwość zaistnienia konfliktu interesów.  

4. W ramach realizacji przedmiotowej umowy wizytator lekarz zobowiązany jest rzetelnie i efektywnie wykonywać 

czynności związane z procedurą akredytacyjną (obowiązki te dotyczą każdego przeglądu), w szczególności: 

a) dokonywać krytycznej, merytorycznej oceny losowo wybranej zamkniętej dokumentacji medycznej pod 

kątem spełniania standardów akredytacyjnych w liczbie nie mniszej niż 5 rozpoznań 

patomorfologicznych adekwatnie do każdego rodzaju rozpoznania i wypełniać arkusze ocen 

dokumentacji medycznej;  

b) prowadzać wywiady w trakcie przeglądu z osobami wskazanymi w pkt III ppkt 2 lit d OPZ  

c) dokonać oceny stopnia spełniania przez JDP poszczególnych standardów akredytacyjnych i wypełnić 

arkusze oceny; 

d) opracować raport z przeglądu akredytacyjnego,  

e) uczestniczyć w procedurze odwoławczej poprzez przygotowanie argumentacji do zastrzeżeń 

wniesionych przez przedstawiciela JDP do oceny poszczególnych standardów przedstawionej w 

raporcie. Wizytator ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurze odwoławczej 

f) współpracować z zespołem wizytatorów oraz zespołem projektowym Zamawiającego;  

w sposób szczegółowo wskazany w SOPZ. 

§ 3 

1. Realizacja wizyt akredytacyjnych, o których mowa w § 2 ust 1 odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 30 września 2022 r. Terminy i miejsca poszczególnych wizyt akredytacyjnych zostaną wskazane 

przez Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem.  

2. Wizytator lekarz zobowiązany jest dokonać oceny spełnienia przez JDP standardów akredytacyjnych oraz 

sporządzić raport, a następnie przekazać go Zamawiającemu w terminie 8 dni od zakończenia wizyty 

akredytacyjnej w JDP. 

3. Wizytator lekarz, w przypadku złożenia zastrzeżeń do treści raportu przez JDP, zobowiązany jest w terminie 5 

dni liczonych od dnia przedłożenia mu przez zamawiającego stanowiska JDP, do przygotowania i przedłożenia 

zamawiającemu stanowiska w przedmiocie tychże zastrzeżeń.   

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji 

powziętych podczas realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek zachowania poufności dotyczy zarówno okresu 

obowiązywania umowy, jak i okresu po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności w celu zachowania w tajemnicy danych 

pozyskanych w trakcie trwania niniejszej umowy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione 

lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich w 

jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów 
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określonych w umowie. 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Zapewnienia koordynatora sprawującego nadzór na poprawną realizacją umowy; 

2) przeprowadzenia czynności odbioru końcowego; 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia; 

4) umożliwienia sprawnego przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego, w szczególności poprzez dostarczenie 

materiałów związanych z przeglądem akredytacyjnym (nie później niż w dniu rozpoczęcia wizyty 

akredytacyjnej), ułatwienia kontaktu z przedstawicielami JDP.  

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia przeglądów akredytacyjnych bez 

uprzedniego powiadomienia Wykonawcy.  

§ 7 

1. Po każdym spotkaniu, o którym mowa w § 2 ust 2 Zamawiający sporządzi notatkę zawierającą listę obecności 

poszczególnych wizytatorów, która stanowić będzie potwierdzenie obecności Wykonawcy na tych spotkaniach.   

2. W terminie 7 dni od zakończenia każdej wizyty akredytacyjnej strony przystąpią do czynności odbioru tej części 

przedmiotu zamówienia.  
3. W terminie 7 dni od zakończenia wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy strony przystąpią do 

czynności odbioru końcowego.  

4. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy (wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 2). 

§ 8 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości ……. 

zł brutto (słownie: ……. złotych) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia  …..  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 płatne będzie na podstawie faktur częściowych/rachunków, w 

następujący sposób: 

- rachunek / faktura opiewająca na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1; podstawą 

wystawienia tego rachunku / faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie 2 wizyt 

akredytacyjnych; 

- rachunek / faktura (faktura końcowa) opiewająca na kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust 1; podstawą wystawienia tego rachunku / faktury będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający 

całości przedmiotu umowy; 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania i 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione. 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem umowy, nieprzewidziane w Umowie (w szczególności kosztów dojazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia wizytatora lekarza). 

4. Podstawą wystawienia faktur/rachunków będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. 

5. Faktura/rachunek wystawiona będzie na Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,  

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków i płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy:  

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać fakturę/y: 
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- w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: ………* 

- w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na 

adres:………………………………….. (wskazany przez Zamawiającego),* 

- w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania 

na adres PEF: ………. * 

*niepotrzebne skreślić – do Wyboru przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy 

8. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczenia złożonego w ust 7 Wykonawca 

zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zmawiającego (przesłanej pisemnie, faxem lub e-mailem), w 

terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 

9. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien zawierać, obok elementów prawem 

wymaganych, wskazanych w ofercie przetargowej i niniejszej umowie, także numer umowy: ……. 

10. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań określonych 

w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego 

w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana 

zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

12. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej. 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony 

Zamawiającego jeżeli:  

a. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b. Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy; 

c. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 4 ust 1; 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności nie uczestniczenie/opóźnienie się wizytatora 

w stosunku do terminu spotkania, o którym mowa w § 2 ust 2, nie stawienie się/opóźnienie wizytatora w 

stosunku do terminu realizacji wizyty akredytacyjnej określonego zgodnie z zapisami § 3 ust 1 lub wykonywanie 

przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust 3 lit c.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a) nie uczestniczenia lub spóźnienia się (zwłoki) na spotkanie, o którym mowa w § 2 ust 2 w wysokości 500 zł za 

nie uczestniczenie na spotkaniu lub w wysokości 150 zł za każde rozpoczęte 30 min spóźnienia na spotkanie 

(liczone dla każdego spotkania oddzielnie);  

b) nie uczestniczenia lub spóźnienia się (zwłoki) na wizytę akredytacyjną, w terminie ustalonym zgodnie z § 3 ust 

1 w wysokości 2000 zł za nie uczestniczenie w wizycie akredytacyjnej lub w wysokości 150 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę wizyty akredytacyjnej (liczone dla każdej wizyty oddzielnie);  

c) zwłoki w realizacji obowiązków, o których mowa w § 3 ust 2-3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 8 ust 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 3 ust 2-3 

(liczone dla każdego obowiązku osobno); 

d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 8 ust 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionego przez 

Wykonawcę rachunku, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na 

rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 
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6. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o maksymalnie 50% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

8 ust. 1. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy kary umowne należne 

Zamawiającemu wyniosą więcej niż 50 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy może nastąpić w części dotyczącej niewykonanego zakresu 

umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia i może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Stronę o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

9. Strony ustalają, że w przypadku nie uczestniczenia w wizycie akredytacyjnej lub spotkaniu, o którym mowa w § 2 

ust 2, ograniczenia przedmiotu umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia odpowiadającego wartości tej 

wizyty lub spotkania (niezależnie od naliczonych z tego tytułu kar umownych). Wynagrodzenie to będzie liczone w 

następujący sposób: 

a) w stosunku do spotkania, o którym mowa w § 2 ust 2 wynagrodzenie za jedno spotkanie będzie stanowiło 

3% wynagrodzenia wskazanego § 8 ust 1 

b)  w stosunku do wizyty akredytacyjnej wynagrodzenie za jedną wizytę będzie stanowiło 15% 
wynagrodzenia wskazanego § 8 ust 1. 

§ 10 

1. Osobami prowadzącymi nadzór nad realizacją umowy, a także do bezpośredniego kontaktu są:   

ze strony Zamawiającego:  

ze strony Wykonawcy:  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi 

zmiany Umowy.  

§ 11 

1. Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany umowy bez obowiązku 

przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:  

a) możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy tj. terminu, o którym mowa w § 3 ust 1 oraz 

terminów poszczególnych wizyt akredytacyjnych w przypadku przedłużenia realizacji Projektu o czas 

przedłużenia realizacji Projektu. 

b) możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy tj. terminu, o którym mowa w § 3 ust 1 w 

przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. z powodu uzasadnionych trudności 

Zamawiającego w ustaleniu z JDP terminów wizyty, przyczyn leżących po stronie JDP lub innych wizytatorów) 

nie zostały ustalone terminy wszystkich 5 wizyt akredytacyjnych; 

c) zmiany terminu umowy lub terminu wizyty akredytacyjnej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy występujących po stronie JDP (np. nieobecności kadry zarządzającej 

JDP, przyczyn organizacyjnych leżących po stronie JDP, okoliczności wynikłych ze stanu epidemii COVID-19) 

lub występujących z przyczyn leżących po stronie innego członka zespołu wizytującego lub z przyczyny 

losowej (np. choroba wizytatora, śmierć jego lub osoby mu bliskiej); 

d) zmiany sposobu realizacji niniejszej umowy, sposobu sporządzania i doręczania dokumentacji związanej z 

realizacją niniejszej umowy w przypadku zmiany standardów akredytacyjnych lub innych uregulowań 

prawnych dotyczących akredytacji;  

e) zmiana terminu wykonania zamówienia, terminów wizyt akredytacyjnych, terminów spotkań, o których mowa 

w § 2 ust 2 lub innych postanowień umowy (zmiana sposobu wykonywania umowy, zmiana zakresu 

świadczenia wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły 

wyższej lub wystąpieniem skutków już występującej siły wyższej (np. epidemii COVID – 19) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania  niniejszej umowy; siła wyższa, o której mowa to 

zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego podwykonawców problemów 

organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć, któremu nie mógł zapobiec, ani 

któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo  mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób   
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wykonywanej umowy; Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym 

powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub 

ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia 

epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, w tym również ogłoszony stan epidemii COVID -19; 

2. Dla ważności przedłużenia trwania umowy konieczne jest podpisanie przez strony aneksu do niniejszej umowy. 

§ 12 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od 

chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może wystąpić na 

drogę postępowania sądowego. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia danego sporu jest sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego tj. sąd powszechny w Krakowie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo 

polskie. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o 

akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j., art. 3 i 5) oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U.2009.150.1216 i 

Dz.U.2019.2068) oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 
Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2. Wzór protokołu  

   

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2  

 

 

Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

sporządzony w dniu …………... w …………… na podstawie umowy nr …………… z dnia ………… pomiędzy 

 

 

Zamawiającym 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a 

 

Wykonawcą 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Przedmiotem umowy nr ………….. z dnia …………………… było ………………………………………………………… 

 

Wykonawca zrealizował zadanie a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami 

stwierdzając, że zostało wykonane zgodnie / niezgodnie z zawartą umową*. 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy*. 

 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

* niepotrzebne skreślić  

Ze strony Zamawiającego                                                         Ze strony Wykonawcy 

 

 

 


