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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317708-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2012/S 193-317708
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: Kamila Pierzchała- pok. 102,Paulina Janiszewska - pok. 101
02-326 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 228833552
E-mail: k.pierzchala@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:
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie
opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (...)
poz. 1 – poz.10 (osobna część (pozycja) dla każdego z województw) ZZP-80/12.

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:
organizatorzy kształcenia.
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
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

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:
W ramamch I edycji kursu - 30 miejsc szkoleniowych.

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

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Poz. 1 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa podkarpackiego albo małopolskiego – I edycja dla 30 osób
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1)

Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 mieejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: POZ.2 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa śląskiego albo opolskiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: POZ.3 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa dolnośląskiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: POZ.4 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa świętokrzyskiego albo łódzkiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 5
Nazwa: POZ.5 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa lubelskiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: POZ.6 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa mazowieckiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
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3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: POZ.7 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa wielkopolskiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: POZ.8 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa lubuskiego albo zachodniopomorskiego – 1 edycja dla 30 osób
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1)

Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: POZ.9 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa pomorskiego albo kujawsko – pomorskiego – I edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: POZ.10 Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego albo podlaskiego – 1 edycja dla 30 osób
1)
Krótki opis
1)Niniejszy przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach, Priorytetu II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2)Przeprowadzenie kursu specjalistycznego nastąpi zgodnie z Programem kursu specjalistycznego,
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3)Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4)Kurs realizowany może być wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych.
5)Kurs musi odbywać się w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich pozycji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80510000

3)

Wielkość lub zakres
30 miejsc szkoleniowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 350,00 PLN

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:
Wadium - nie jest wymagane.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 % ceny ofertowej podanej w ofercie.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej
załącznik nr 1 do SIWZ.

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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
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 ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
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 spełnienia, przez Wykonawcę ww. warunków, zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty oraz
następujące dokumenty:
2.1. zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia – dotyczy podmiotów, które posiadają
uprawnienia uzyskane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) – posiadają wpis do właściwego rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe – prowadzonego odpowiednio przez okręgową radę pielęgniarek
i położnych lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – zaświadczenie o wpisie do rejestru. Wykonawca
składający ofertę na daną część zamówienia winien przedstawić wpis do właściwego rejestru podmiotów,
prowadzonego przez odpowiednią – do miejsca prowadzenia kształcenia – Okręgową Radę Pielęgniarek i
Położnych lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.
2.2. W przypadku, gdy na dzień złożenia oferty, organizator nie posiada zaświadczenia o wpisie do rejestru
zobowiązany jest:
a) załączyć do oferty dokument zapewniający uzyskanie wpisu (promesa) ze wskazaniem daty dokonania tego
wpisu, podpisany odpowiednio przez przewodniczącą(ego) okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej
ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia albo prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
b) po uzyskaniu wpisu niezwłocznie przesłać do Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizatora kształcenia, kopię zaświadczenia potwierdzającą
uzyskanie wpisu.
2.3. W przypadku podmiotów, które posiadają uprawnienia uzyskane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) – nie ma obowiązku
załączania dokumentów wskazanych w pkt 2.1. i 2.2.
2.4. 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 lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jestprzedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817), w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty oraz
następujące dokumenty:
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3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p
3.2. 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 zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez wojewodę,
bądź właściwego ministra ds. zdrowia, 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. 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.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. (Dz. U. z 2009r Nr
226, poz. 1817)
5. Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
P.z.p.:
6.1. wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 24 ust. 1 następuje łącznie;
6.2. 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).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. 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.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
będzie dokonana przez sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów opisanych w Rozdziale III.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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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-80/12

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
18.10.2012 - 10:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18.10.2012 - 11:30
Miejscowość:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warsazawa, pok. 113 (I
piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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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): Niniejszy przedmiot zamówienia
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Priorytetu II, Działania 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Dotyczy pkt. II.3 Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
— zakończenie kursu - najpóźniej do dnia 2.12.2012 r. Treść specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
ze wzorem umowy oraz formularzem oferty zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem; www.zzpprzymz.pl.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2012
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