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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408126-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi edukacji medycznej
2013/S 235-408126
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
Punkt kontaktowy: Zepół ds. Przetargów
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:
znak sprawy : ZZP – 07 / 14 CZ. 1 ÷ 2 - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych
do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku (nabór
wiosenny) - znak sprawy : ZZP-07/14 cz. 1-2.

II.1.2)

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

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

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 90
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: 1
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 10 000 000 i 15 000 000 EUR

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych
studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku (nabór wiosenny) - znak sprawy: ZZP - 07 / 14
cz.1-2:
— cz. 1 – zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek
studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku – nabór wiosenny,
— cz. 2 – zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych
studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku – nabór wiosenny.
W ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach
studiówpomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu II,
Działania2.3, Poddziałania 2.3.2 PO KL (Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).
Wykonawcą odpowiedzialnym za rekrutację, prowadzenie studiów oraz realizację części zadań związanych z
zarządzaniem Projektem, będą właściwe uczelnie prowadzące przedmiotowe studia pomostowe.
Do realizacji ww. przedmiotu zamówienia mogą przystąpić wyłącznie szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych, w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn.
zm.).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80320000

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:
Powyżej 10 000 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: cz. 1 – Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek
studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku – nabór wiosenny
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80320000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: cz. 2 – Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych studiów
pomostowych, które rozpoczną się w 2014 roku – nabór wiosenny
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80320000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium (art. 5.1 Ustawy Pzp).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację studiów pomostowych oraz terminy ich przekazywania
zostaną określone w umowie wykonawczej.

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. Oferta ramowa musizawierać
(we właściwej formie): oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 Ustawy Pzp. oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp (wzory oświadczeń
w załączeniu do SIWZ) oraz wymagane (wskazane przez zamawiającego) dokumenty potwierdzające
spełnianiewarunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z
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Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądać zamawiającyod wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz.U. z 2013r.,
poz.231).
2. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 2 powyższego Rozporządzenia (z uwzględnieniem § 4,
jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) wymagane
są:
1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji ( wymagane
jest załączenie do oferty ramowej kopii certyfikatu wydanego przez ministra właściwego ds. zdrowia,
potwierdzającego spełnienie standardów kształcenia poprzez posiadanie ważnej akredytacji dla kierunku
pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania akredytacji przez cały okres
realizacji zamówienia – jeżeli wystąpi konieczność uzyskania ponownej akredytacji, wykonawca będzie
zobowiązany do złożenia oświadczenia w ofercie wykonawczej, że złoży przedmiotowy wniosek w terminie
wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym trybu udzielania akredytacji. W przypadku braku
akredytacji uczelnia jest zobowiązana do przedstawienia kopii załącznika nr 1 do uchwały nr 1/IV/2013 Krajowej
Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2013 r. wraz z pismem przewodnim
przesłanym do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wniosku o udzielenie akredytacji, natomiast najpóźniej z dniem
składania ofert wykonawczych uczelnia winna przedstawić kopię certyfikatu potwierdzającego uzyskaną
akredytację;
2. 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 ramowych.
W sytuacji, gdy dany podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestrów na mocy przepisów szczególnych
(np. rejestr przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, jednostek badawczo - rozwojowych prowadzony przez
Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, rejestr uczelni niepublicznych
i związków uczelni niepublicznych prowadzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego),
winien on przedstawić aktualny odpis z takiego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert ramowych. W przypadku, gdy na dany podmiot przepis szczególny nie nakłada
obowiązku wpisu do jakiegokolwiek rejestru, wykonawca składa jedynie dokument, na podstawie którego został
powołany - np. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, ustawa.
3. 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 P.z.p.,
zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy P.z.p. Wykonawca składa wraz z ofertą ramową:
- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
albo
- Informację o tym, ze 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.). Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do oferty
ramowej.
4. Dla uznania ważności oferta musi zawierać dokument, z którego wynika, iż osoba podpisująca ofertę ramową
jest uprawniona do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia ( np. kopia aktu wyboru /
powołania na rektora uczelni aktualnej kadencji ). W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby
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bez umocowania prawnego do reprezentacji uczelni, należy załączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub
jego kopię potwierdzoną notarialnie.
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podmioty wspólne, w rozumieniu art. 23 Ustawy P.z.p.
Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do
wykluczenia z postępowania będzie dokonana przez sprawdzenie kompletności i prawidłowości złożonych
przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń (żądanych i opisanych w rozdz. III SIWZ przez zamawiającego) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U.
z 2013 r., poz. 231) - potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp. oraz
potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia 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: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Studia pomostowe
mogą być realizowane przez szkoły pielęgniarskie oraz szkoły położnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15.7.2011
r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
Przez studia pomostowe należy rozumieć studia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, przeznaczone dla
pielęgniarek/położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę
policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki/położnej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia
studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770).

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
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP – 07 / 14 CZ. 1 ÷ 2

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.12.2013 09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.12.2013 - 09:00

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: 20.12.2013 - 11:00
Miejscowość:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, 02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, sala
konferencyjna 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.
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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): Projekt systemowy pn. „Kształcenie
zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych ”, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiajacy udostępni treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej pod
adresem: www.zzpprzymz.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej do upływu terminu składnia ofert ramowych. Na życzenie wykonawcy zamawiający prześle SIWZ w
terminie 5 dni (zgłoszenia przyjmowane są w godz. 9.00-15.00 w dni robocze).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem, że przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny
pracy Zamawiającego 8.00-16.00 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez
przekazującego.
Uwaga: W drugim etapie postępowania ( zaproszenie do składania ofert wykonawczych ) Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych (w ramch kierunków pielęgniarstwo / położnictwo).
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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, jak również w zaproszeniu do składania ofert wykonawczych ).
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie 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:
2.12.2013
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