
Kraków, 17 maja 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SA-271-27/21 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu 

akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 26.05.2021 r.– 9.07.2021 r. – przegląd 

przeprowadzany przez lekarza - 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 3 oferty. Dodatkowo Zamawiający 

otrzymał plik od wykonawcy Marek Pietruszka. Jednakże brak jest możliwości 

odszyfrowania pliku o nazwie „SA_271_26_21_Pietruszka Marek_lider.BES.docx”, który 

zgodnie z listą złożonych ofert na miniportalu oraz zgodnie z widniejącym na formularzu  

z przesłaną ofertą identyfikatorem postępowania wpłynął na postępowanie SA-271-27/21. 

 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 1 i 2 albowiem w ramach postępowania 

na te części (pakiety) nie złożono żadnej oferty.  

 

III. Zamawiający w części nr 3 odrzucił ofertę następującego wykonawcy: 

1) Wiesław Krupowicz, ul. Generała Sikorskiego 40A m.32, 16-100 Sokółka – 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 

Podczas weryfikacji podpisu w programie Pro Smart Sign pojawia się komunikat: 

„Certyfikat: Wiesław Krupowicz - negatywnie zweryfikowany. Błąd podpisu XAdES. Walidacja 

(reference) nie udała się (sygnatura: ID-efd2a4e7-8ea0-4070-b0e5-1e994c537f06; referencja: ID-



f5bdc20a-f11b-4ef0-82f2-4b3d7c8c006d). Prawdopodobnie dane zostały zmienione.” Podczas 

weryfikacji podpisu w programie Szafir pojawia się komunikat: „Brak podpisanych danych”. 

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.  

 

IV. Zestawienie wszystkich złożonych ofert w części nr 3,4,5 wraz z przyznaną liczbą punktów  

poniżej: 

Część 3 

Mirosław Kołodziej,  Legionistów 10, 21-002 

Panieńszczyzna 

cena brutto osobodnia 1895 zł  

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

 

Część 4 

Ryszard Jadach, Estońska 23, 54-401 

 

cena brutto osobodnia 1750 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 96,51 

Dr med. Stanisław Ostrowski  

ul. Kościuszki 5,  24-300 Opole Lubelskie 
cena brutto osobodnia 1689 zł  

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

 

Część 5 

Ryszard Jadach, Estońska 23, 54-401 

 

cena brutto osobodnia 1750 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto za 
osobodzień (100%) 97,09 

Dr med. Stanisław Ostrowski  

ul. Kościuszki 5,  24-300 Opole Lubelskie 
cena brutto osobodnia 1699 zł  

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

 



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

wybieranych ofert, jako najkorzystniejsze w częściach (pakietach) nr 3,4,5 wybrane zostają 

oferty wykonawców:  

Część 3: 

Mirosław Kołodziej,  Legionistów 10, 21-002 Panieńszczyzna 

Część 4: 

1) Ryszard Jadach, Estońska 23, 54-401 

2) Dr med. Stanisław Ostrowski, ul. Kościuszki 5,  24-300 Opole Lubelskie 

Część 5: 

Dr med. Stanisław Ostrowski, ul. Kościuszki 5,  24-300 Opole Lubelskie 

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

między stronami. 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                           

 

 


