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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207580-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2013/S 121-207580
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155 pok. 115
Osoba do kontaktów: Marcin Górski, pokój 102, Lech Jaworski, pokój 103
02-326 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 228833552 / 228833609
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które
rozpoczną się w 2013 r. - znak sprawy: ZZP-104/13 poz. 1÷8 (wojew. mazowieckie).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
organizatorzy kształcenia
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Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych(*) dla pielęgniarek i położnych ( dot. 8 szkoleń x 25 miejsc
szkoleniowych ) w województwie mazowieckim:
Poz. 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz. 2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz. 3. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Poz. 4. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Poz. 5. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Poz. 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Poz. 7. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Poz. 8. Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
(*) Specjalizacje w poszczególnych województwach mogą być realizowane wyłącznie w dziedzinach
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin
pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona
specjalizacja oraz kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
( Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1922 ze zm. ).
Wykonawca może złożyć ofertę/-y częściową/-e na przeprowadzenie szkolenia osobno dla każdej wybranej
dziedziny specjalizacji (*) spośród pozycji określonych dla ww. województwa.
Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla
pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2013r. - może wynieść 4 337,- zł ( w przypadku, gdy cena
ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 4 337,zł ).
Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego ( koszt kształcenia pielęgniarki/położnej ) będzie równa lub
niższa od wartości 4 337,- zł, dofinansowanie będzie równe kwocie zaoferowanej.
Dodatkowy warunek: wysokość współfinansowania kosztu kształcenia pielęgniarki / położnej w ramach
szkolenia specjalizacyjnego (wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 1163,- zł.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Ogólna wartość wszystkich zamówień, których celem jest wyłonienie organizatorów kształcenia
rozpoczynających w 2013r. szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych ( łącznie szkolenia dla 1850
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osób na terenie całego kraju ) przekracza kwotę 130 tys. EUR ( nie przekracza równowartości kwoty 10 mln
EUR ) i zawiera m.in. wartość zamówienia znak : ZZP - 104/13 poz. 1 ÷ 8, które obejmuje szkolenia dla 200
osób ( 8 specjalizacji x 25 miejsc szkoleniowych ). Natomiast łączna wartość wszystkich pozostałych zamówień
podobnych przedmiotowi zamówienia, aktualnie udzielanych w 2013 roku, przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 10 mln EUR.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych
dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków
publicznych w roku 2013 ( Dz. Urz. MZ z 14.12.2012r., poz.94 ) koszt dofinansowania jednego miejsca
szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w
2013r. może wynieść maksymalnie 4 337,- zł.
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 1 - Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miejsc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 2 - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miejsc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 3 - Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
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1)

Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miejsc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

4/9

Część nr: 4
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 4 - Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miejsc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 5 - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miesjc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 6 - Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
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25 miesjc szkoleniowych
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 7 - Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miesjc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: ZZP- 104/13 POZ. 8 - Pielęgniarstwo położnicze dla położnych
1)
Krótki opis
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2013 r.
Dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie mazowieckim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
25 miesjc szkoleniowych

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
wadium nie jest wymagane (art. 5.1. Ustawy Pzp.)

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Uruchomienie postępowania kwalifikacyjnego w terminie nie późniejszym niż 21 dni od podpisania umowy.
2.Rozpoczęcie specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3.Termin dostarczenia rachunków/faktur VAT: Przekazanie środków finansowych następować będzie na
podstawie rachunków/faktur VAT oraz okresowych sprawozdań, przekazanych przez Organizatora Szkolenia w
terminach do :
1) 30 listopada 2013r. w kwocie nie większej niż 1 500,- PLN na jedno miejsce szkoleniowe )
2) do 31 maja 2014r.
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3) do 30 listopada 2014r.
4) do 30 czerwca 2015r.
5) 14 dni od daty zakończenia specjalizacji.
Terminy płatności rachunków/faktur VAT: do 7 dni od daty wpływu środków finansowych na rachunek bankowy
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Szkolenia specjalizacyjne winny
być realizowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie z dnia 15 lipca
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm. ) oraz zgodnie z
obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy. Organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych powinni wykazać
się uprawnieniami, które muszą odnosić się do całego okresu trwania specjalizacji.
Oferta w przetargu nieograniczonym musi zawierać (we właściwej formie) :
- oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz
- wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dz. U. 2013
poz. 231).
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia (z uwzględnieniem § 4, jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) wymagane są:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji (wymagana jest
kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w
danej dziedzinie; uprawnienia winny odnosić się do całego okresu trwania specjalizacji);
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca, w myśl art.. 26 ust. 2 b ustawy P.z.p., może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24 b ustawy Pzp.,
Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy P.z.p. składa również wraz z ofertą:
· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

25/06/2013
S121
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/9

Dz.U./S S121
25/06/2013
207580-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/9

albo
- informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
P.z.p.:
- wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. następuje łącznie;
- wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy
P.z.p. następuje przez każdego z wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania
dokumentów i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie).
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie
kompletności i prawidłowości wyżej wymienionych, żądanych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń,
uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, potwierdzających spełnianie warunków
wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Pzp. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp.).
Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2
ustawy Pzp. będzie dokonana przez sprawdzenie kompletości i prawidłowości wyżej wymienionych, żądanych
przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, potwierdzają spełnienie przesłanek z art. 24 ust. 1-2 ustawy
Pzp. (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP – 104/13 poz. 1 ÷ 8

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.7.2013 09:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.7.2013 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11.7.2013 - 11:30
Miejscowość:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, 02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, sala 113 (I
piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie Komisji Przetargowej,
powołani Biegli (Rzeczoznawcy) i inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2013 rok
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Wskazano tryb zamówienia : przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 ze zm.).
OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : Treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy oraz formularzem oferty zamieszczona
jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl (dz. Zamówienia Publiczne Ogłoszenia o Przetargach). Na życzenie wykonawcy zamawiający prześle SIWZ w terminie 5 dni (zgłoszenia
przyjmowane są w dni robocze w godz. 9.00-15.00 ).
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega sobie możliwość
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy (warunki takiej ewentualnej zmiany zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia).
Klauzula społeczna - dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia :
1. Realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1
osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.)
lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez
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organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa
członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.
2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt. 1, powinno trwać, co najmniej do końca
upływu terminu realizacji zamówienia, przy czym umowa o pracę powinna być podpisana nie później niż w
terminie do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A ( budynek Adgar Plaza )
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: zgodnie z art. 182 Ustawy P.z.p.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.6.2013
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