
Kraków, 20 października2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

 

Dot. postępowania: SA-271-54/20 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu 

akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 4.11.2020 r.– 10.12.2020 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 informuje co następuje: 

I. Zamawiający odrzuca w zakresie części 2 i 3 ofertę wykonawcy: Marek Paździor,  

ul. Reymonta 20, 20-432 Lublin, na podstawie pkt X.4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy 

Prawo zamówień publicznych, albowiem zaoferowana przez wykonawcę cena jest ceną 

rażąco niską. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca w formularzu ofertowym, w zakresie części 2 i 3, wskazał cenę za osobodzień 

przeglądu w wysokości 179,00 zł. W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej 

ceny wykonawca wyjaśnił, iż w tym przypadku omyłkowo wskazał cenę 179,00 zł  

za osobodzień przeglądu, podczas gdy w rzeczywistości chciał zaoferować kwotę 1790,00 zł 

za osobodzień przeglądu. Powyższe potwierdza, że cena 179,00 zł za osobodzień jest ceną 

nierealną i uniemożliwiającą należyte wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

Jednocześnie zamawiający nie może po upływie terminu na składanie ofert dokonać tak 

znaczącej modyfikacji treści oświadczenia woli wykonawcy, jak również nie może w niniejszej 

sprawie zastosować instytucji poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej 

(bowiem w formularzu ofertowym Zamawiający wyraźnie wskazał, że podstawą do wyliczenia 

ceny brutto ofert jest cena za osobodzień – a nie przeciwnie). Stąd wskazana oferta  

w podanym zakresie musi podlegać odrzuceniu. 

 

 

 

 



II. Zestawienie pozostałych złożonych ofert wraz z przyznaną liczbą punktów 

w poszczególnych częściach poniżej: 

Część 1: 

Anna Hyży-Topolewska ISPL w Miejscu Wezwania, 
ul. Jastruna 12, 81-198 Suchy Dwór 

cena brutto za osobodzień 2 000,00 zł 

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

100,00 

 

Część 2: 

Anna Hyży-Topolewska ISPL w Miejscu Wezwania, 
ul. Jastruna 12, 81-198 Suchy Dwór 

cena brutto za osobodzień 2 000,00 zł 

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

100,00 

 

Część 3: 

Eligiusz Patalas, Kasztanowa 22, 88-100 Inowrocław 
cena brutto za osobodzień 1 650,00 zł 

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

100,00 

Jerzy Kulikowski chirurgia ogólna, Ciechocińska 18A, 
30-433 Kraków 

cena brutto za osobodzień 1 850,00 zł 

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

89,19 

Marek Konieczko, Ul. Daliowa 1/3, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

cena brutto za osobodzień 1 650,00 zł 

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

100,00 

 

III. W związku z powyższym, mając na względzie zapisy pkt III.3 SIWZ, jako najkorzystniejsze 

wybrane zostają oferty następujących Wykonawców: 

 

Część 1:  Anna Hyży-Topolewska ISPL w Miejscu Wezwania, ul. Jastruna 12, 81-198 Suchy Dwór 

Część 2:  Anna Hyży-Topolewska ISPL w Miejscu Wezwania, ul. Jastruna 12, 81-198 Suchy Dwór 

Część 3:  

1) Eligiusz Patalas, Kasztanowa 22, 88-100 Inowrocław 

2) Marek Konieczko, Ul. Daliowa 1/3, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 

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

między stronami. 

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                   


