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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255704-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych
2022/S 093-255704
Ogłoszenie o zamówieniu
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.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.cmj.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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-271-8/22

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie 12 ekspertów w dziedzinie patomorfologii, których zadaniem
będzie przygotowanie i prowadzenie oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem
spełniania standardów akredytacyjnych. Termin wykonania zamówienia: Od zawarcia umowy do dnia 31
grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji
finansującej na wydłużenie okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 – Ekspert 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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

13/05/2022
S93
https://ted.europa.eu/TED

2 / 19

Dz.U./S S93
13/05/2022
255704-2022-PL

3 / 19

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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
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umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
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79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. Wykonawcy zostaną poinformowani o przedłużeniu
realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4 – Ekspert 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. Wykonawcy zostaną poinformowani o przedłużeniu
realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5 – Ekspert 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 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 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez
wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami
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leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
POWR.05.02.00-00-0004/19
II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
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Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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 11 – Ekspert 11
Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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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)
POWR.05.02.00-00-0004/19
II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. 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
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
79313000 Realizacja usług kontrolnych
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

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 ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia
oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod względem spełniania standardów akredytacyjnych,
na okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2022. Czas realizacji umowy może być wydłużony do 31 marca
2023 r. w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie realizacji projektu. Wykonawcy zostaną
poinformowani o przedłużeniu realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania
umowy. W tym okresie Zamawiający planuje przeprowadzić przeglądy akredytacyjne w ok. 30 JDP.1.
W realizacji zadania uczestniczyć będzie 12 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
Kryteria określone poniżej
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
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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)
POWR.05.02.00-00-0004/19

II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem
możliwości przedłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku zgody instytucji finansującej na wydłużenie
okresu realizacji projektu, najdalej do dnia 31 marca 2023 r. Wykonawcy zostaną poinformowani o przedłużeniu
realizacji umowy najpóźniej na 2 miesiące przed końcem obowiązywania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej tj.: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami:
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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: szczegółowy opis w pkt. 6 SWZ.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
zgodnie z opisem w SWZ - zał. nr 1 SOPZ.
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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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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. Wykonawca może zostać wykluczony przez
Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Szczegółowy opis w pkt. 5
SWZ.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 przesłanki, o których mowa w
pkt. 5 SWZ.Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty, z których wynika umocowanie
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo
załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby; 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; Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
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udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 5 i 6 SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w
pkt 7.1.3. SWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). W postępowaniu Zamawiający
żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu - opis w pkt. 7 SWZ. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: szczegółowe informacje w pkt. 7 SWZ. Zamawiający żąda
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: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. 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. Szczegółowe informacje w pkt. 7 SWZ.
Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany umowy bez obowiązku
przeprowadzania nowego postępowania w przypadkach i zakresach opisanych w par. 11 wzoru umowy (zał nr 3
do SWZ.)
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
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:
10/05/2022

13/05/2022
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