
Kraków, 1 marca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania: SZP-271-1/21 - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów 

akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki”, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez 

lekarzy w okresie od 10-12 marca 2021 - 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 następujące oferty:  

Jerzy Kulikowski Chirurgia Ogólna i Naczyniowa, Ciechocińska 18A, 30-433 Kraków 

– 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 sprawdzania podpisu elektronicznego wystąpił komunikat, że podpis został 

negatywnie zweryfikowany. 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.  

 

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

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

cena brutto za osobodzień  2000 zł  

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

 

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

wybieranych ofert, jako najkorzystniejsza wybrana zostaje oferta wykonawcy: 

 

1) ISPL W Miejscu Wezwania Anna Hyży-Topolewska, ul. Jastruna 12,  

81-198 Suchy Dwór 

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

między stronami.  

 

Z upoważnienia 

Dyrektora Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

                  


