Załącznik do wniosku z dnia 1 lutego 2021 r.
Kraków, 1 lutego 2021 r.
Zamawiający
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: POZ-271-38/20 Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla
jednostek POZ w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
Szanowni Państwo,
w sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie SIWZ
i przepisów ustawy PZP (w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania) informuje co
następuje:
I.

Zamawiający zastosował zastrzeżoną w pkt 5.4. SIWZ tzw. „procedurę odwróconą”.

II.

Zamawiający odrzucił oferty następujących wykonawców:
1) Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa
2/31, 41-200 Sosnowiec – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy PZP albowiem
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny tym samym nie obalił
domniemania zaoferowania rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
UZASADANIENIE:
W dniu 13 stycznia 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Agencja ReklamowoWydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Termin
na złożenie wyjaśnień minął dnia 18 stycznia 2021 r. Wykonawca nie przedłożył żadnych
wyjaśnień w powyższym zakresie. W konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu na wyżej
wskazanej podstawie prawnej.
2) "REKUS" Iwona Świderska, ul. Myszkowa 4/5, 03-553 Warszawa – na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy PZP albowiem zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

UZASADANIENIE:
W dniu 13 stycznia 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę "REKUS" Iwona Świderska do
wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Wykonawca w zakreślonym terminie przedłożył
wyjaśnienia. Nie mniej jednak przedmiotowe wyjaśnienia zostały przez Zamawiającego uznane
za nieudowodnione. Zamawiający zgodnie z przepisami prawa oraz samą treścią wezwania
wymagał wyjaśnienia i udowodnienia kwestii kosztów realizacji zamówienia w rozbiciu na
poszczególne składowe. W swojej odpowiedzi jednak Wykonawca wskazała jedynie ogólne
oświadczenia, w żaden sposób ich dodatkowo nie wykazując/udowadniając. Zamawiający
wezwał zatem Wykonawcę do dodatkowych wyjaśnień, na które już Wykonawca w żaden
sposób nie odpowiedział. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy PZP obowiązek wykazania, że oferta
nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Natomiast zgodnie z orzecznictwem
Krajowej Izby Odwoławczej wyjaśnienia lakoniczne lub niepoparte stosownymi dowodami
mogą być uznane jako niezłożone w ogóle, co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Na
co Zamawiający zwracał uwagę w wystosowanych wezwaniach. Wykonawca nie wykazał
jednak, ze jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu na wyżej wskazanej podstawie prawnej.
III.

Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów
poniżej:

ARTPROM AGENCJA REKLAMOWA
JACEK CHRUŚCICKI,
Ul. DUKATÓW 29, 31-431 Kraków
IV.

liczba pkt w kryt. Wc
liczba pkt w kryt. Wd
RAZEM

95,00
0,00
95,00

Po sprawdzeniu spełniania przez najwyżej ocenionego wykonawcę warunków udziału
w

postępowaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający jako

najkorzystniejszą wybrał ofertę:
ARTPROM AGENCJA REKLAMOWA JACEK CHRUŚCICKI, Ul. DUKATÓW 29,
31-431 Kraków
V.

Zawarcie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym
między stronami, po dniu 8 lutego 2021 r.

