
Kraków, 24 stycznia 2023 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. SA-271-1/23 - ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE 

PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW 

AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze 

Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od 

dnia 8.02.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. (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 SWZ 

i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje: 

 

I. Zamawiający odrzucił oferty następujących wykonawców: 

1) Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, ul. Poniatowskiego 1/56, 05-500 Piaseczno, 

NIP: 1230201286 – na podstawie pkt III.7. SWZ oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP 

gdyż oferta wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia.  
 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami SWZ (pkt III.7.) „Zamawiający wymaga by pomiędzy osobą realizującą zamówienie 

a ocenianą jednostką POZ nie zachodziły okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do 

bezstronności wizytatora, a w szczególności Zamawiający zastrzega, że osoba realizująca 

zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie akredytacyjnym w jednostce POZ 

znajdującej się w tym samym województwie, co miejsce jej obecnej pracy (w sektorze 

ochrony zdrowia) pracy rozumianej jako zaangażowanie na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej w okresie 24 miesięcy przed terminem przeglądu, z uwagi na 

możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Warunek ten będzie badany na etapie prowadzenia postępowania 

wykonawczego. W przypadku złożenia oferty wbrew wskazanemu warunkowi, oferta takiego 

wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu.  Wykonawca w formularzu ofertowym w 

miejscu przeznaczonym na podanie miejsca (województwa) obecnej pracy osoby wskazanej 

do realizacji zamówienia (w sektorze ochrony zdrowia) pracy rozumianej jako zaangażowanie 

na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w okresie 24 miesięcy przed 

terminem przeglądu wskazał województwo mazowieckie.  Podmiot leczniczy, w którym ma 



być wykonywany przegląd również mieści się w województwie mazowieckim. Tym samym  

z uwagi na powyższe okoliczności i potencjalny konflikt interesów oferta wykonawcy, 

zgodnie z zapisami SWZ, podlega odrzuceniu.  

 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisów SWZ oraz art. 255 pkt 2 

ustawy PZP albowiem wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.  

 

 

                  Z upoważnienia p.o. dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

 

 


