
Kraków, 7 kwietnia 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SA-271-17/21 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.05.2021 – 21.05.2021 – przeglądy przeprowadzane przez 

pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych. 

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 Prawo zamówień publicznych (obowiązujących na dzień wszczęcia 

postępowania na zawarcie umowy ramowej) informuje co następuje: 

 

I. Do terminu składania ofert wpłynęło do Zamawiającego 6 ofert. Dodatkowo Zamawiający 

otrzymał plik od wykonawcy Małgorzata Cudak jednak po odszyfrowaniu przesłanego pliku, 

otrzymano plik xades o nazwie „SA 271 12 21 formularz ofertowy.docx”. Ponadto podczas 

próby weryfikacji podpisu w programie Szafir pojawia się komunikat „Brak podpisanych 

danych” oraz „ Nie można zaznaczyć podpisów, dla których brakuje danych”. Brak 

możliwości otwarcia w/w  pliku zatem nie ma możliwości weryfikacji złożonej oferty.  

 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 3 albowiem w ramach postępowania na 

tą część (pakiet) nie złożono żadnej oferty.  

 

III. Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 2 albowiem cena najkorzystniejszej  

i jedynej oferty przekracza środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a środków tych nie można zwiększyć. Kwota przeznaczona na sfinansowanie 

zamówienia wynosiła 5445,00 zł, natomiast kwota najkorzystniejszej i jedynej oferty 

5 700,00 zł.   

 

IV. Zamawiający w części nr 1 i 4 odrzucił ofertę następującego wykonawcy: 

1) Ewa Gawłowska-Stępień, ul. Sercańska 8, 97-400 Bełchatów – na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania 

na zawarcie umowy ramowej)  z uwagi na fakt, że oferta nie została podpisana.  

 



UZASADNIENIE 

Pod odszyfrowaniu przesłanego pliku, otrzymano plik o nazwie:  

„SA_271_17_21_oferta” (typ pliku: dokument programu Microsoft Word). Podczas 

próby weryfikacji podpisu w programie Szafir pojawia się komunikat: ”wskazany plik nie 

zawiera podpisów”. Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego musi być podpisana. Jest to oświadczenie woli i jako takie 

powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności  

w imieniu wykonawcy. Oferta w postępowaniu prowadzonym w "progach unijnych"  

(a w takim trybie odbyło się postępowanie na zawarcie umów ramowych, w oparciu  

o które to umowy było prowadzone niniejsze postępowanie), która nie jest podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy PZP oferty w postępowaniach 

prowadzonych w "progach unijnych" sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Analogiczne 

wymogi dla formy oferty znajdowały się również w SIWZ (VII.1.3) „Ofertę składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)”. Skoro zatem zamawiający otrzymał ofertę, która nie jest podpisana 

podpisem kwalifikowanym, oferta taka podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą PZP 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

 

V. Zestawienie wszystkich złożonych ofert w części nr 1 i 4 wraz z przyznaną liczbą punktów  

poniżej: 

Część 1 

Beata Wieczorek-Wójcik, ul. Polna 117,  

84-240 Reda 

cena brutto za przegląd  5340 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 91,01 

Duda Elżbieta,  ul. Borowa 25,  45-920 Opole 
cena brutto za przegląd  4860 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 100 

 

Część 4 

Małgorzata Mąka  

 Ropica Górna 104/6,  38-307 Sękowa 

cena brutto za przegląd 5685 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd  (100%) 78,63 

Teresa Gwizdak  

ul. Wałowa 25/10, 37-100 Łańcut 

cena brutto za przegląd  4470 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 100 

Duda Elżbieta,  ul. Borowa 25,  45-920 Opole 
cena brutto za przegląd  5280 zł   

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
przegląd (100%) 84,66 

 



 

VI. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy rozdziału III SIWZ dotyczące liczby 

wybieranych ofert, jako najkorzystniejsze w częściach (pakietach) nr 1 i 4 wybrane zostają 

oferty wykonawców:  

Część 1: 

1) Duda Elżbieta,  ul. Borowa 25,  45-920 Opole 

2) Beata Wieczorek-Wójcik, ul. Polna 117, 84-240 Reda 

Część 4: 

1) Teresa Gwizdak, ul. Wałowa 25/10, 37-100 Łańcut 

2) Duda Elżbieta,  ul. Borowa 25,  45-920 Opole 

 

 
VII. Zawarcie umów finalizujących postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym 

między stronami. 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

              

 


