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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622100-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych
2020/S 249-622100

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 227-558054)

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

Oficjalna nazwa: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Kapelanka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
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

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów 
akredytacyjnych POZ
Numer referencyjny: POZ-271-30/20

II.1.2) Główny kod CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów 
akredytacyjnych POZ
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we 
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, (nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwie części:
Część 1 – zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora 
akredytacyjnego POZ;
Część 2 – zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodącego 
wizytatora akredytacyjnego POZ oraz sporządzenie raportu z przeglądu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący przedmiotem umów wykonawczych, w podziale na części, 
określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w ramach umowy ramowej maksymalnie 110 przeglądów 
akredytacyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-558054

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 
stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Powinno być:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie strony do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą portalu. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy 
mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej informację z otwarcia ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/01/2021
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Powinno być:
Data: 05/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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