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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173226-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2013/S 101-173226
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 p. 115
Punkt kontaktowy: Zespół d/s Przetargów
Osoba do kontaktów: Lech Jaworski – p. 103 lub Marcin Górski – p. 102
02-326 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 228833609
E-mail: l.jaworski@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: tak
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ; http://www.ckppip.edu.pl
ul. A. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
POLSKA

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: ZZP - 93 / 13 Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach
kursu specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia
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doszpikowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego – województwo:
świętokrzyskie.
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.
Kod NUTS PL

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
Znak sprawy: ZZP - 93 / 13 Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu
specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”
dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego – województwo: świętokrzyskie
w ramach projektu systemowego pt. "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce
– wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych.

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: nie

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:
Kurs będzie przeprowadzony w danym województwie dla maksymalnie 40 uczestników projektu (w dwóch
edycjach po 20 osób).

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

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

Wymagane wadia i gwarancje:
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Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie są wymagane (art. 5.1 ustawy Pzp).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę po dostarczeniu przez
Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, w terminie do 21 dni od daty zatwierdzenia prawidłowo wystawionego
Zamawiającemu ww. dokumentu.

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: 1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę ww. warunków (zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r., poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ) Wykonawca ma obowiązek złożyć
oświadczanie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do oferty
oraz następujące dokumenty:
2.1. organizatorzy kursu winni wykazać się uprawnieniami do prowadzenia kursu specjalistycznego „Wykonanie
konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”, które zostaną potwierdzone
posiadaniem jednego z wymaganych przedstawionych poniżej wariantów dokumentów ( złożonych wraz z
ofertą ), i tak:
2.1.1. w przypadku podmiotów, które posiadają uprawnienia uzyskane na podstawie art.10d ust.1 pkt. 2) i
art. 10f ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej albo art.98 ust.1 i art.99 ust.2
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tj.: posiadają wpis do właściwego rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, prowadzonego odpowiednio przez okręgową radę
pielęgniarek i położnych lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - kopia dokumentu ( zaświadczenie,
uchwała ), potwierdzającego uzyskanie wpisu do rejestru oraz decyzji o zatwierdzeniu programu kursu
specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”
wydanej przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
2.1.2. w przypadku podmiotów, które posiadają uprawnienia uzyskane na podstawie art. 10d ust. 1 pkt. 1) i art.
10f ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej albo art. 98 ust. 1 i art. 99 ust. 2
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – decyzji o zatwierdzeniu programu kursu
specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”
wydanej przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
2.2. oświadczenie, iż Wykonawca gwarantuje posiadanie uprawnień wymienionych w pkt. 2.1) przez cały okres
trwania kursu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do oferty;
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2.3. oświadczenie, iż Wykonawca przeprowadził min. 1 edycję szkolenia specjalizacyjnego lub 1 edycję kursu
kwalifikacyjnego lub 1 edycję kursu specjalistycznego w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych w okresie ostatnich 3 lat (niezależnie od dziedziny specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego lub
zakresu kursu specjalistycznego) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do oferty;
2.4. oświadczenia, iż Wykonawca gwarantuje wypełnienie wszystkich obowiązków zawartych w ogólnych
warunkach umowy, zwanej dalej „Umową” stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ, w tym zapewnienie dla
uczestników ćwiczeń w warunkach symulowanych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do oferty.
3. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy – Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z
późn. zm.) – należy wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do oferty.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy-Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z § 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r., poz. 231, w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty oraz następujące dokumenty:
5.1. 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.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
zgodnie z § 4 wyżej powołanego Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.2.2013 r., odpowiednio do żądanych
przez Zamawiającego dokumentów od wykonawcy, który jest podmiotem polskim – zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt 5.1. składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1., zastępuje się je dokumentem
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
8. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W tym przypadku zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:
a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 następuje łącznie;
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c) wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24
następuje przez każdego z wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania
dokumentów i oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oddzielnie);
d) jeżeli oferta wykonawców ( wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia z postępowania będą dokonane przez sprawdzenie, czy złożone przez wykonawcę dokumenty i
oświadczenia (żądane przez zamawiającego) potwierdzają spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp oraz potwierdzają brak przesłanek z art. 24 ust. 1 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

28/05/2013
S101
http://ted.europa.eu/TED

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

5/7

Dz.U./S S101
28/05/2013
173226-2013-PL

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

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP – 93 / 13

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.6.2013 - 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: 11.6.2013 - 11:00
Miejscowość:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia; 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, p. 113.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej,
powołani rzeczoznawcy i inni uczestnicy postępowania.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsza procedura jest
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał
Ludzki.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zakończenie kursu obejmującego obie edycje, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2013 r.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzpprzymz.pl.
Na życzenie wykonawcy zamawiający prześle SIWZ w terminie 5 dni ( zgłoszenia przyjmowane są w dni
robocze 9:00-15:00).
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania 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).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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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: — Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2013
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