
Kraków, 18 lutego 2020 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

Modyfikacja treści SIWZ 

 

Sprawa nr:   SA-271-7/20 - Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących 

przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia 

zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie jak wyżej zamawiający informuje co 

następuje. 

 

I. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

 Pkt 3.7.3. SIWZ zamiast treści: 

„Zamawiający zastrzega, że osoba realizująca zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie 

akredytacyjnym w szpitalu znajdującym 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 ostatnich 24 miesięcy 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” 

otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega, że osoba realizująca zamówienie nie może być związana z ocenianym 

szpitalem poprzez jakąkolwiek formę współpracy, a zwłaszcza jako osoba przygotowująca daną 

jednostkę do wdrożenia standardów akredytacyjnych, np. poprzez dokonanie oceny wstępnej stanu 

wdrożenia standardów akredytacyjnych w jednostce, prowadzenie szkoleń lub konsultacji w zakresie 

wdrażania standardów akredytacyjnych w danej jednostce – w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed 

terminem przeglądu akredytacyjnego w danej jednostce. Ponadto pomiędzy osobą realizującą usługę  

a ocenianą jednostką nie mogą zachodzić okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jej 

bezstronności, w szczególności osoba realizująca zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie 



akredytacyjnym w jednostce znajdującej się w tym samym województwie co miejsce jej obecnej pracy (w 

sektorze ochrony zdrowia) z uwagi na możliwość zaistnienia konfliktu interesów.  

 § 3 ust. 7 pkt 13) zał. nr 3 do SIWZ (wzór umowy) zamiast treści: 

„Osoba realizująca zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie akredytacyjnym w szpitalu 

znajdującym 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 ostatnich 24 miesięcy 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.”  

otrzymuje brzmienie: 

„Osoba realizująca zamówienie nie może być związana z ocenianym szpitalem poprzez jakąkolwiek 

formę współpracy, a zwłaszcza jako osoba przygotowująca daną jednostkę do wdrożenia standardów 

akredytacyjnych, np. poprzez dokonanie oceny wstępnej stanu wdrożenia standardów akredytacyjnych  

w jednostce, prowadzenie szkoleń lub konsultacji w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych  

w danej jednostce – w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed terminem przeglądu akredytacyjnego w danej 

jednostce. Ponadto pomiędzy osobą realizującą usługę a ocenianą jednostką nie mogą zachodzić 

okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności osoba 

realizująca zamówienie nie może uczestniczyć w przeglądzie akredytacyjnym w jednostce znajdującej się 

w tym samym województwie co miejsce jej obecnej pracy (w sektorze ochrony zdrowia) z uwagi na 

możliwość zaistnienia konfliktu interesów.  

 

II. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                                                                                                                          

 

 


