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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285624-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego
2017/S 139-285624
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski, Kamila Pierzchała
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

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

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które
rozpoczną się w 2017 r. – znak sprawy: ZZP-100/17 części: 1÷7 (województwo małopolskie).
Numer referencyjny: ZZP-100/17

II.1.2)

Główny kod CPV
80510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot. 7 szkoleń x 25 miejsc
szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 7 odrębnych części, każda po 25 uczestników kształcenia.
Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla
pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2017 r. – może wynieść 3 500 PLN ( w przypadku, gdy
cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3
500 PLN).
Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego ( koszt kształcenia pielęgniarki/położnej ) będzie równa lub
niższa od wartości 3 500 PLN, 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 1 200 PLN.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Organizatorzy Kształcenia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór organizatora kształcenia prowadzącego ww. szkolenie specjalizacyjne, które rozpocznie się w 2017 r. –
dofinansowanie obejmuje ww. szkolenie specjalizacyjne w województwie małopolskim.
Organizator Kształcenia zobowiązany jest rozpocząć specjalizację nie później niż w terminie do 40 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (przy czym pod pojęciem
rozpoczęcia specjalizacji rozumie się datę przeprowadzenia pierwszych zajęć dydaktycznych).
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Czas trwania kształcenia musi być zgodny z określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.9.2016 r.
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761) i musi wynosić nie krócej niż
15 miesięcy, i nie dłużej niż 20 miesięcy, i musi być zgodny z wymiarem godzinowym określonym w programie
specjalizacji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Średnia wyników z egzaminu państwowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wielkość lub zakres: 25 miejsc szkoleniowych.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Szkolenia specjalizacyjne winny być realizowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z regulacjami
określonymi w ustawie z dnia 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1251, z
późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych winni wykazać się uprawnieniami, które zostaną potwierdzone
posiadaniem jednego z wymaganych przedstawionych poniżej wariantów dokumentów, złożonych wraz z ofertą,
i tak w przypadku:
a) 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. z 2016 r., poz. 1251, z późn. zm.), tj. posiadają wpis do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – prowadzonego odpowiednio
przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca prowadzenia kształcenia teoretycznego i
praktycznego lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, wymagane są:
Dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych obejmującego miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w odniesieniu
do programu kształcenia dla danej dziedziny specjalizacji,
b) podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1251, z późn. zm.) – podmiot składa w
formularzu ofertowym:
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Oświadczenie określające, do jakiego rodzaju podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o
zawodach pielęgniarki i położnej należy (czy jest uczelnią, szkołą prowadzącą działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk medycznych czy podmiotem leczniczym).
Powyższe uprawnienia winny odnosić się do całego okresu trwania specjalizacji.
Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego, w zakresie zrealizowania szkolenia zgodnie z obowiązującym programem kształcenia w
danej dziedzinie specjalizacji, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i opublikowanym na stronie internetowej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są w Ogólnych warunkach umowy,
które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zakład Zamowień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I
piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie w oparciu o dyspozycję art. 138g – zamówienie na usługi społeczne.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w § 5
ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia
27.7.2016 r., poz. 1126).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1
oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie klauzuli społecznej – realizacja zamówienia winna przewidywać
zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach każdej części
zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164., z późn.
zm.).
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2017
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