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Warszawa, dnia 11/08/2017 r. 

ZZP.ZP.95…110/17.734.17 
 

W Y K O N A W C Y 
 

dot. postępowań na wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia 
specjalizacyjne, które rozpoczną się w roku 2017  
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do zamawiającego 

wpłynęły pisemne zapytania dotyczące postępowań prowadzonych w trybie przetargu 

nieograniczonego znak: ZZP-95…110/17, w sprawie: 
 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE,  KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2017 ROKU 
 

Treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 
 

PYTANIE 1: 

„dotyczy załącznika nr 1 do oferty, część dotycząca informacji w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. 

Czy jako przystępujący do przetargu powinniśmy wypełnić w/w część załącznika w przypadku, gdy sami zatrudniamy 

wykładowców, opiekunów zajęć praktycznych a z placówkami gdzie będzie realizowane kształcenie teoretyczne i 

praktyczne będzie podpisana stosowna umowa?”. 
 

ODPOWIEDŹ 1: 

W załączniku nr 1 do Oferty Wykonawca ma obowiązek wskazać wyłącznie podmioty i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanych podmiotów, na zasobach których będzie polegać przy wykonywaniu 

zamówienia.  

Podmioty na których zasobach Wykonawca polega to podmioty udostępniające np. wiedzę, 

wykształcenie i doświadczenie, osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zdolne do wykonania 

zamówienia, które są u nich zatrudnione - w celu potwierdzenia warunków podmiotowych stawianych 

przez Zamawiającego. 

Wymogi dotyczące placówek, sal etc., w których będzie realizowane kształcenie teoretyczne i 

praktyczne są wymogami przedmiotowymi, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w związku z 

powyższym nie odnosi się do nich udostępnienie potencjału na zasadach art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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PYTANIE 2: 

„dotyczy załącznika nr 2 do oferty. 

Czy w przypadku braku konieczności wskazania podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz braku 

podwykonawcy – należy w załączniku zostawić puste miejsce, czy wpisać „nie dotyczy” oraz czy w opisanym przypadku 

wykonawca ma złożyć podpis w części „oświadczenie dotyczące podanych informacji”?”. 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

W przypadku braku konieczności wskazania podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

oraz braku podwykonawcy - należy w załączniku nr 2 do Oferty w części wykropkowanej ww. 

oświadczeń wpisać „nie dotyczy” i pod treścią oświadczenia złożyć podpis wraz z podaniem daty. 

Wykonawca jest zobowiązany podpisać wraz z datą „oświadczenie dotyczące podanych informacji”. 

Treść przedmiotowego oświadczenia dotyczy nie tylko oświadczeń, na które powołuje się w pytaniu 

wykonawca, ale wszystkich informacji podanych w oświadczeniach w załączniku nr 2 do Oferty. 

 

PYTANIE 3:  

„dotyczy części IV. Pkt.1.6.2 SIWZ. 

W treści w/w punktu wskazane jest, iż wykonawca może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do 

jakiejkolwiek grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, jednakże zamieszczony na 

stronie internetowej załącznik o podanej treści nosi numer 3. Czy są to dokumenty tożsame i który numer jest 

prawidłowy?”. 
 

ODPOWIEDŹ 3: 

W związku z omyłką pisarską rozdz. IV pkt 1.6.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 

kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.”. 

 

PYTANIE 4: 

„Informacja o zasobach innych podmiotów z których zamierzam korzystać czy fakt organizacji zajęć teoretycznych w 

budynku szkoły z którą mam podpisaną umowę to jest to właśnie korzystanie z tych zasobów czy fakt odbywania zajęć 

praktycznych w placówkach służby zdrowia to też jest korzystaniem z innych zasobów czy muszę dołączy umowy na tę 

współpracę?”. 

 

ODPOWIEDŹ 4: 

Wymogi dotyczące placówek, sal etc., w których będą realizowane zajęcia stażowe są wymogami 

przedmiotowymi, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym nie odnosi się do nich 

udostępnienie potencjału na zasadach art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowy nie są 

wymagane wraz z ofertą. 

 

PYTANIE 5: 

„Dokładnie z jaką grupą pracowników mam podpisać umowy o pracę, czy wykładowca który ma 10 godzin w module 

ma mieć umowę o pracę. W oświadczeniach jest informacja, że może ten fakt nie dotyczy proszę o podanie informacji, 

jakie warunki musze spełnić, aby nie dotyczyło mnie podpisywanie umowy o pracę z wykonawcami”.  
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ODPOWIEDŹ 5: 

Zapisy rozdz. V ust. 6 SIWZ odnoszą się wyłącznie do zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na 

umowę o pracę za wynagrodzeniem, zajmujących się rozliczeniem finansowym i/lub księgowym. 

 

PYTANIE 6: 

„Rozdział IV pkt 3 - odnosząc się do załącznika nr 1 do oferty w oświadczeniu wykonawcy dotyczącej "Informacji w 

związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów" wyjaśniamy, że realizacja przedmiotu oferty będzie przebiegać 

następująco: wykłady i zajęcia stażowe będą prowadzić osoby fizyczne zatrudnione na umowy cywilnoprawne, natomiast 

placówki stażowe realizowane będą w wybranych podmiotach leczniczych z którymi zawierane będą umowy na 

udostępnienie bazy lokalowej niezbędnej do realizacji przedmiotu SIWZ. Wobec powyższego czy przed ogłoszeniem 

wyników o przetargu jesteśmy zobowiązani do jej uzupełnienia czy na poziomie składania oferty nas to nie dotyczy?”. 

 

ODPOWIEDŹ 6: 

Wymogi dotyczące placówek, sal etc., w których będą realizowane zajęcia stażowe są wymogami 

przedmiotowymi, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym nie odnosi się do nich 

udostępnienie potencjału na zasadach art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowy nie są 

wymagane wraz z ofertą. 

 

PYTANIE 7: 

„Punkt VIII oferty - czy na poziomie składania ofert jesteśmy zobowiązani do weryfikacji osób fizycznych, które 

realizowałyby zakres zamówienia w kierunku statusu osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i 

traktować ich jako podwykonawcę (w przypadku prowadzenia działalności w zakresie świadczonych usług objętych 

ofertą), celem wyspecyfikowania ich w punkcie VIII oferty?”. 

 

ODPOWIEDŹ 7: 

Zgodnie z pkt 7 SIWZ - Informacje dotyczące podwykonawców: 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców - zgodnie z art. 36b 

Ustawy P.z.p. 

Zamawiający żąda jedynie wskazania, a nie weryfikacji podwykonawców.  

Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych : 

Usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo muszą być częścią zamówienia 

publicznego. Odwołując się w szczególności do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) wykształconego na 

gruncie poprzednio obowiązującego przepisu art. 36 ust. 4 ustawy Pzp , przyjąć należy, iż analogicznie dla interpretacji 

art. 2 pkt 9b ustawy Pzp „pod pojęciem części zamówienia należy rozumieć fragment większej całości, którą w tym 

przypadku jest przedmiot zamówienia”. Częścią zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest zatem 

wyodrębniony fragment wykonywanych usług, dostaw, lub robót, rozumiany jako część zakresu zamawianego 

świadczenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na usługi, dostawy, jak i roboty budowlane może być również 

realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które 

służy wykonaniu przedmiotu zamówienia, np. dostawa materiałów służących realizacji robót budowlanych ujętych w 

opisie przedmiotu zamówienia. Nie będą objęte zakresem umowy o podwykonawstwo, takie usługi, dostawy lub roboty 
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budowlane, które wprawdzie będą powiązane z przedmiotem zamówienia, ale nie będą służyły jego realizacji, np. usługi 

ubezpieczeniowe lub prawnicze. (www.uzp.gov.pl).  

 

 

 


