
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej (jednostka POZ)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350712318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kapelanka 60

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.cmj.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff46acf0-c768-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107346/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 14:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029438/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 przeprowadzenie indywidualnej opieki w jednostkach poz na terenie całego kraju w zakr.
przygot. jedn.do wdrożenia stand. akredyt. POZ-ocena wstępna ex-ante, przygot. raportu
wstępnego, konsultacje

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020 (PO WER)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074317/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POZ-271-14/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ): POZ.POZ-0701-012/21, Przychodnia Kopernika Sp. z o.o.,
Przychodnia Kopernika , Grudziądz

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.5.5.) Wartość części: 5200 PLN
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Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-014/21, PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO , Centrum Medyczne Żmigród

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.5.5.) Wartość części: 5200 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-017/21, GRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GRUPA ZDROWIE MNISZEW

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.5.5.) Wartość części: 5200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-018/21, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS, Lipce Reymontowskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
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79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.5.5.) Wartość części: 5200 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-021/21, GRUPA ZDROWIE SUSZ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GRUPA ZDROWIE SUSZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

4.5.5.) Wartość części: 5200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP albowiem
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu doszło do omyłki we wskazaniu terminu (daty) składania 
i otwarcia ofert, która jest wynikiem niezawinionego błędu Zamawiającego popełnionego na
etapie tworzenia dokumentacji. W dokumentacji zamówienia wskazano, jako termin składania i
otwarcia ofert 14.07.2021 r., podczas gdy powinno być 15.07.2021 r. Tym samym został
wyznaczony zbyt krótki termin na złożenie ofert w stosunku do minimalnych terminów
określonych w ustawie, co jest wada niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP albowiem
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu doszło do omyłki we wskazaniu terminu (daty) składania 
i otwarcia ofert, która jest wynikiem niezawinionego błędu Zamawiającego popełnionego na
etapie tworzenia dokumentacji. W dokumentacji zamówienia wskazano, jako termin składania i
otwarcia ofert 14.07.2021 r., podczas gdy powinno być 15.07.2021 r. Tym samym został
wyznaczony zbyt krótki termin na złożenie ofert w stosunku do minimalnych terminów
określonych w ustawie, co jest wada niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP albowiem
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu doszło do omyłki we wskazaniu terminu (daty) składania 
i otwarcia ofert, która jest wynikiem niezawinionego błędu Zamawiającego popełnionego na
etapie tworzenia dokumentacji. W dokumentacji zamówienia wskazano, jako termin składania i
otwarcia ofert 14.07.2021 r., podczas gdy powinno być 15.07.2021 r. Tym samym został
wyznaczony zbyt krótki termin na złożenie ofert w stosunku do minimalnych terminów
określonych w ustawie, co jest wada niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP albowiem
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu doszło do omyłki we wskazaniu terminu (daty) składania 
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i otwarcia ofert, która jest wynikiem niezawinionego błędu Zamawiającego popełnionego na
etapie tworzenia dokumentacji. W dokumentacji zamówienia wskazano, jako termin składania i
otwarcia ofert 14.07.2021 r., podczas gdy powinno być 15.07.2021 r. Tym samym został
wyznaczony zbyt krótki termin na złożenie ofert w stosunku do minimalnych terminów
określonych w ustawie, co jest wada niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP albowiem
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu doszło do omyłki we wskazaniu terminu (daty) składania 
i otwarcia ofert, która jest wynikiem niezawinionego błędu Zamawiającego popełnionego na
etapie tworzenia dokumentacji. W dokumentacji zamówienia wskazano, jako termin składania i
otwarcia ofert 14.07.2021 r., podczas gdy powinno być 15.07.2021 r. Tym samym został
wyznaczony zbyt krótki termin na złożenie ofert w stosunku do minimalnych terminów
określonych w ustawie, co jest wada niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania.
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