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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355544-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych
2022/S 125-355544

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 9451847252
Adres pocztowy: ul. Kapelanka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@cmj.org.pl 
Tel.:  +48 124278170
Faks:  +48 124278252
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki 
patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych
Numer referencyjny: PAT-271-6/22

II.1.2) Główny kod CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia 
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, 
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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. Szczegółowy opis w zał. nr 1 do SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 536 497.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – Ekspert 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19
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II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – Ekspert 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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 

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

3 / 19



Dz.U./S S125
01/07/2022
355544-2022-PL

4 / 19

finansującej na wydłużenie okresu realizacji projektu Wykonawcy zostaną poinformowani o przedłużeniu 
realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – Ekspert 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – Ekspert 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część 5 – Ekspert 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – Ekspert 6
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Ekspert 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 – Ekspert 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 – Ekspert 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10 – Ekspert 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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 
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2022 w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. W tym okresie Zamawiający 
planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 40 JDP. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11 – Ekspert 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
ekspertów wizytatorów, lekarzy specjalistów z dziedziny patomorfologii, posiadających doświadczenie w pracy 
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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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 12 – Ekspert 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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 
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oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej (Dz.Urz.MZ.2021.75). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 13 – Ekspert 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki diagnostyki patomorfologicznej (JDP) zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 13 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. W realizacji zadania uczestniczyć będzie 13 
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). OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPZ) - zał. nr 1 do SWZ
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo 
Patologów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: 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) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 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.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 061-160959

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Część 1 – Ekspert 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

14 / 19

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160959-2022:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S125
01/07/2022
355544-2022-PL

15 / 19

Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Gabinet Patomorfologii Piotr Lewitowicz
Krajowy numer identyfikacyjny: 6571080840
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 269.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Część 2 – Ekspert 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Część 3 – Ekspert 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Część 4 – Ekspert 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Błażej Szóstak
Krajowy numer identyfikacyjny: 8741593813
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 269.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Część 5 – Ekspert 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
Część 6 – Ekspert 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Część 7 – Ekspert 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Część 8 – Ekspert 8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Ziółkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 8981150943
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 269.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
Część 9 – Ekspert 9

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Domagała
Krajowy numer identyfikacyjny: 8522443999
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 269.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 49 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Część 10 – Ekspert 10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 11

Nazwa:
Część 11 – Ekspert 11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
Część 12 – Ekspert 12

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 13

Nazwa:
Część 13 – Ekspert 13

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
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