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Ogłoszenie

Numer

2021-17566-62001

Id

62001

Powstaje w kontekście projektu

POWR.05.02.00-00-0152/15 - „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Tytuł

„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we 
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Warunki zmiany umowy

Informacja o warunkach zmiany umowy zawarte są w § 11 wzoru umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-30
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób
3. Wykaz przeglądów
4. Wykaz jednostek-przygotowanie

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-30

Data ostatniej zmiany

2021-07-30

Termin składania ofert
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2021-08-09 09:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Kapelanka 60
30-347 Kraków
NIP: 9451847252

Osoby do kontaktu

Aleksandra Banaszewska
tel.: 535265968
e-mail: banaszewska@cmj.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Przeprowadzeniu badania pilotażowego w jednPOZ w 
Katowicach

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu 
standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie Leczniczym posiadającym w 
swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej 
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Zamówienie składa się z 1 części (pakietu). Zamówienie w danej części obejmuje prowadzenie 
badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na 
dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzenie wizyty pilotażowej 
w danym Podmiocie Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonawca ani osoba, którą Wykonawca 
dysponuje w celu realizacji zamówienia nie może realizować wizyty pilotażowej w Podmiocie, 
w którym aktualnie pracuje. Oferta takiego Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.  Cały 
pilotaż będzie prowadzony w III kwartale 2021 roku. Realizacja zamówienia rozpocznie się od 
dnia podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia dla każdej z części 
zamówienia został wskazany w tabeli w punkcie II. Dokładny termin przeprowadzenia wizyty 
pilotażowej (data i godzina rozpoczęcia), mieszczący się we wskazanym w postępowaniu zakresie 
czasowym (określonym w tabeli umieszczonej w pkt II), Wykonawca uzgodni w porozumieniu z 
przedstawicielem Zakładu Leczniczego. Warunkiem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
będzie podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia. 

Kody CPV

79212000-3 Usługi audytu
79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie
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Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Miejscowość

Katowice

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-08-16

Koniec realizacji

2021-08-30

Opis

1.�Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pilotażowego zaktualizowanego 
zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny 
zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie 
Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami:
1)�wizytatorem akredytacyjnym POZ, który spełnia następujące wymagania: Wykształcenie – lekarz 
posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu. Doświadczenie zawodowe � co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w pracy w POZ w charakterze lekarza i aktualna praca w jednostce POZ w charakterze 
lekarza. Posiada biegłą znajomość metod oceny standardów akredytacyjnych dla POZ, przez co 
należy rozumieć:
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•�udział w zespole wizytującym w charakterze wizytatora wiodącego, w co najmniej 2 przeglądach 
akredytacyjnych w jednostce POZ lub
•�udział w zespole wizytującym w charakterze wizytatora, w co najmniej 3 
przeglądachakredytacyjnych w jednostce POZ, 
- w okresie od dnia 7 kwietnia 2011 r., tj. od dnia ogłoszenia Obwieszczeniem Ministra Zdrowia 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) do terminu składania 
ofert.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile 
dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego – według załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. Wykaz przeglądów akredytacyjnych, 
w których uczestniczył wizytator - według załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego i wykaz jednostek 
POZ, w których przygotowaniu wizytator uczestniczył – według załącznika nr 5 do Zapytania 
ofertowego. UWAGA: z uwagi na charakter dokumentów, o których mowa w pkt 4, jako elementów 
oferty (oświadczenia woli wykonawcy) mających wpływ m.in. na liczbę punktów w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert, dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2)posiadaniu, co 
najmniej 10% udziałów lub akcji; 3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
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w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Warunek braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych zostanie spełniony, jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie (załącznik nr 
2 do Zapytania).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto - 60% znaczenia w ocenie łącznej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wizytatora w ocenie standardów akredytacyjnych dla POZ - 20% znaczenia w ocenie łącznej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie wizytatora w przygotowaniu jednostki POZ do przeglądu akredytacyjnego - 20% znaczenia 
w ocenie łącznej (Wprzygotowanie).

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-30 - data opublikowania

-> 2021-08-09 09:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-08-16 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 
badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standa...

-> 2021-08-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 
badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standa... 


