
Kraków, 1 lutego 2023 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. SA-271-9/23 - 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 22.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 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 unieważnia postępowanie w zakresie części nr 1 na podstawie art. 255 pkt 6 

ustawy PZP oraz zapisów SWZ gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający omyłkowo zamieścił część nr 1 w niniejszym postępowaniu. 

Wizyta, której dotyczy część numer 1 została już bowiem obsadzona w ramach 

wcześniejszego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że niezależnie od 

argumentacji przedstawionej powyżej cena jedynej i najkorzystniejszej oferty w tej części 

postępowania przewyższa środki jakie zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (3600 zł), a kwoty tej zamawiający nie może zwiększyć do wartości jedynej i 

najkorzystniejszej oferty dlatego postępowanie w zakresie części nr 1 mogłoby być 

unieważnione również na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP. 

II. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 2,7,8 na podstawie art. 255 pkt 

1 ustawy PZP oraz zapisów SWZ gdyż nie złożono żadnej oferty na te części postępowania.  

III. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 3, 5, 6 na podstawie art. 255 

pkt 3 ustawy PZP oraz zapisów SWZ albowiem cena jedynej i najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

(3600 zł) a kwoty tej zamawiający nie może zwiększyć do wartości jedynej i najkorzystniejszej 

oferty.  

IV. Zamawiający nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy w pozostałych częściach postępowania. 



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

dla poszczególnych części, poniżej: 

      część 4 
  

Wykonawca Cena za przegląd 
Liczba punktów w 

kryterium cena (100%) 

AGAMED Agnieszka Jankowska-
Zduńczyk, ul. Poniatowskiego 1/56,  
05-500 Piaseczno, NIP: 1230201286 

3660 zł 100 

          
część 9   

Wykonawca Cena za przegląd 
Liczba punktów w 

kryterium cena (100%) 

Teresa Walczak-Czuba Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska  
ul. Lipińskiego 18/35, 30-147 Kraków 
adres do korespondencji: ul. Na Błonie 
11A/57, 30-147 Kraków,  
NIP: 9441089962 

6750 zł 100 

    
część 10    

Wykonawca Cena za przegląd 
Liczba punktów w 

kryterium cena (100%) 

Jolanta Foltman, ul. Piaskowa 10,  
84-239 Bolszewo 

3600 zł 100 

Teresa Walczak-Czuba Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska  
ul. Lipińskiego 18/35, 30-147 Kraków 
adres do korespondencji: ul. Na Błonie 
11A/57, 30-147 Kraków,  
NIP: 9441089962 

3750 zł 96 

 

VI. Jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach tj. części nr 4, 9, 10 wybrane zostają 

następujące oferty:  

Część  Wykonawca 

4 
AGAMED Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, ul. Poniatowskiego 1/56, 05-500 Piaseczno, 
NIP: 1230201286 

9 
Teresa Walczak-Czuba Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Lipińskiego 
18/35, 30-147 Kraków adres do korespondencji: ul. Na Błonie 11A/57, 30-147 Kraków, 
NIP: 9441089962 

10 Jolanta Foltman, ul. Piaskowa 10, 84-239 Bolszewo 

 

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

między stronami. 

 

                                                                                                              Z upoważnienia  p.o. dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

 


