
Kraków, 31 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-271-29/21 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalu w okresie 9.06.2021 – 9.07.2021 – 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. Zamawiający odrzucił oferty następujących wykonawców: 

w zakresie części nr 5 i 6 

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 

Uzasadnienie 

Zamawiający w SIWZ wskazywał, że „każdy z zaproszonych do udziału w postępowaniu Wykonawców może 

złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów, Z ZASTRZEŻENIEM, że Wykonawca nie może złożyć 

więcej niż jednej oferty na pakiety, których terminy realizacji pokrywają się ze sobą (np. 

Wykonawca, który złoży ofertę na pakiet 2, nie może złożyć oferty na pakiet 3, ponieważ terminy realizacji w tych 

pakietach pokrywają się ze sobą itd., ale może już złożyć ofertę np. na pakiet 4). Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy w tych pakietach, które nie spełniają powyższego warunku”. Wykonawca 

dr Ewa Gawłowska – Stępień złożyła ofertę zarówno na część nr 5 jak i część nr 6. Terminy 

realizacji zamówienia w tych częściach są takie same, tj.  
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W związku z naruszeniem warunków wskazanych w SIWZ i złożeniem ofert na części,  

w których terminy realizacji pokrywają się oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w wskazanych 

powyżej częściach postępowania.  

 

w zakresie części nr 4 

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami umowy ramowej, (w oparciu o którą to umowę realizowane jest postępowanie 

wykonawcze) tj. §3 ust. 7 pkt 13 umowy  „Osoba, która będzie realizowała usługę objętą umową 

wykonawczą nie może być związana z ocenianym szpitalem poprzez jakąkolwiek formę współpracy,  

a zwłaszcza poprzez udział w przygotowaniu szpitala do akredytacji (konsultacje, szkolenia) w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy przed terminem przeglądu akredytacyjnego w danym szpitalu. Ponadto pomiędzy 

osobą realizująca usługę lub osobą dla niej bliską a ocenianym szpitalem nie mogą zachodzić okoliczności, 

które mogłyby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności; w szczególności osoba realizująca 

zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie akredytacyjnym w szpitalu 

znajdującym się w tym samym województwie co miejsce jej pracy w sektorze 

ochrony zdrowia (pracy rozumianej jako zaangażowanie na podstawie umowy  

o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w okresie ostatnich 24 miesięcy z uwagi na 

możliwość zaistnienia konfliktu interesów". W niniejszym postępowaniu wykonawczym 

Wykonawca dr Ewa Gawłowska – Stępień złożyła ofertę na część nr 4 – przeprowadzenie 

przeglądu akredytacyjnego w COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, COPERNICUS – SZPITAL, 80-803 Gdańsk, 

ul. Nowe Ogrody 1-6, podczas gdy Wykonawca w okresie do 31.12.2020 r. pracowała w podmiocie 

leczniczym na obszarze tego samego województwa, gdzie miałby się odbyć przegląd. Nie zostają 

zatem zachowane warunki z umowy ramowej w zakresie potencjalnej możliwości wystąpienia 

konfliktu interesów. W związku z powyższym zgodnie z zapisami SIWZ spraw nr SA-271-57/20 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w wskazanej części postępowania.  

 

II. Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów  

w poszczególnych częściach poniżej: 

Część 1  

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 

cena brutto osobodnia  1670 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 94,31 

Katarzyna Muszak Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska 

ul. Naftowa 59/11,   41-200 Sosnowiec 

cena brutto osobodnia  1575 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 

 



Część 2 

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 
cena brutto osobodnia  1670 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 95,81 

Sylwia, Bogumiła Marczewska, Rzgowska 311 m 21 

93-338 Łódź 

cena brutto osobodnia  1600 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Krystyna Łakus, ul. Zamojska 23, 22-670 Bełżec 
cena brutto osobodnia  1690 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 94,67 

Beata Wieczorek-Wójcik, ul. Polna 117,  

84-240 Reda 

cena brutto osobodnia  1780 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 89,89  

 

Część 3 

Małgorzata Mąka  

 Ropica Górna 104/6,  38-307 Sękowa 

cena brutto osobodnia  1795 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 

Część 4 

Maria Ciuruś  

ul. Rzgowska 309 m.8,  93-338 Łódź 

cena brutto osobodnia  2000 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 80 

Halina Kaźmierak, ul. Gęsia 21/31, 20- 719 Lublin 
cena brutto osobodnia  1800 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 88,89 

Sylwia, Bogumiła Marczewska, Rzgowska 311 m 21 

93-338 Łódź 

cena brutto osobodnia  1600 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Hanna Taraszkiewicz,  Kubusia Puchatka 6/12,   

10-696 

cena brutto osobodnia  2000 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 80 

Teresa Gwizdak  

ul. Wałowa 25/10,  37-100 Łańcut 

cena brutto osobodnia  1950 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 82,05 

 

Część 5 

Katarzyna Muszak Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarska, ul. Naftowa 59/11,    

41-200 Sosnowiec 

cena brutto osobodnia  1575 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

Maria Ciuruś, ul. Rzgowska 309 m.8,  93-338 Łódź 
cena brutto osobodnia  2000 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 78,75 

 

Część 6 

Duda Elżbieta, ul. Borowa 25,  45-920 Opole 
cena brutto osobodnia  1640 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 88,41 

Teresa Gwizdak  

ul. Wałowa 25/10,  37-100 Łańcut 

cena brutto osobodnia  1450 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 



Ewa Zawilińska,  ul. Floriańska 33  

 38-200 Jasło 

cena brutto osobodnia  1650 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 87,88 

 

Część 7 

Marzena Łokietko, ul. Ścinawska 1m2,  

59-304 Chobienia 

cena brutto osobodnia  1600 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 

Część 8 

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 
cena brutto osobodnia  1670 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 94,61 

Sylwia, Bogumiła Marczewska, Rzgowska 311 m 21 

93-338 Łódź 

cena brutto osobodnia  1600 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 98,75 

Duda Elżbieta, ul. Borowa 25,  45-920 Opole 
cena brutto osobodnia  1775 zł 

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 89,01 

Dorota Magdalena Zasowska  

Bajeczna 10/15, 31-566 Kraków 

cena brutto osobodnia  1580 zł  

liczba pkt w kryterium cena brutto 
osobodnia (100%) 100 

 

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

wybieranych ofert, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach wybrane zostają oferty 

wykonawców:  
 

Część 1 - Katarzyna Muszak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Naftowa 59/11,   41-200 Sosnowiec 

 

Część 2: 

dr Ewa Gawłowska – Stępień, Sercańska 8, 97-400 

Sylwia, Bogumiła Marczewska, Rzgowska 311 m 21 93-338 Łódź 

 

Część 3 - Małgorzata Mąka Ropica Górna 104/6,  38-307 Sękowa 

 

Część 4*: 

Sylwia, Bogumiła Marczewska, Rzgowska 311 m 21 93-338 Łódź 

Halina Kaźmierak, ul. Gęsia 21/31, 20- 719 Lublin 

*Zamawiający dokonuje wyboru tylko 2 ofert w tej części postępowania z uwagi, na fakt, że kwoty z pozostałych ofert 

przewyższają środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający środków tych 

nie może już zwiększyć.  

 

 

 

 

 



Część 5* - Katarzyna Muszak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Naftowa 59/11,   41-200 

Sosnowiec 

* Zamawiający dokonuje wyboru tylko 1 oferty w tej części postępowania z uwagi, na fakt, że kwota kolejnej oferty 

przewyższa środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający środków tych 

nie może już zwiększyć.  

 

Część 6 - Teresa Gwizdak ul. Wałowa 25/10,  37-100 Łańcut 

 

Część 7 - Marzena Łokietko, ul. Ścinawska 1m2, 59-304 Chobienia 

 

Część 8 - Dorota Magdalena Zasowska  Bajeczna 10/15, 31-566 Kraków 

 

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

między stronami. 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                 

 

 


