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Warszawa, dnia 24/08/2017 r. 

ZZP.ZP.95…110/17.778.17 
 

W Y K O N A W C Y 
 

dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 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: 

„Uprzejmie proszę o  odpowiedź w zakresie konieczności wypełnienia załącznika nr 1 do oferty mając 

na względzie poniższe wyjaśnienie: 

Jako organizator kształcenia pielęgniarek i położnych  do realizacji szkoleń i kursów (min zgodnie z programami 

CKPPiP oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.w sprawie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych ) angażujemy na podstawie umów cywilno-prawnych kadrę dydaktyczną oraz opiekunów stażu. 

Zarówno kadra dydaktyczna jak i opiekunowie stażu spełniają wymagania zawarte w programach kształcenia CKPPiP 

(każdorazowo są to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z doświadczeniem/zatrudnieniem odpowiadającym danej 

dziedzinie kształcenia).  

W związku z powyższym uważamy, że nie powinniśmy wypełniać załącznika nr 1w części : 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  



2 

 

……………….., w następującym zakresie: ………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

Czy nasz tok rozumowania w świetle obowiązujących przepisów i powyższych zapisów w załączniku nr 1 jest 

poprawny?”. 

  

ODPOWIEDŹ 1: 

W przypadku bezpośredniego dysponowania osobami, które osobiście wykonują czynności - nie są one 

"innymi podmiotami" w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp. 

Zgodnie z opinią UZP : 

Powyższe nie będzie jednak dotyczyć przypadków zaangażowania przez wykonawcę na podstawie różnych stosunków 

prawnych osoby fizycznej, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa 

(zakładu pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała 

wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła 

funkcję kierownika budowy. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim 

dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, a nie powołaniem się na zasoby 

podmiotu trzeciego. O tej kwalifikacji rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego 

pomiędzy wykonawcą a taką osobą. Tak więc przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia w takich 

sytuacjach nie znajduje zastosowania. 
 

PYTANIE 2: 

„rozdział V pkt.6 - W treści w/w punktu wskazany jest rodzaj czynności w zakresie rozliczenia finansowego w formie 

zatrudnienia na umowę o pracę. Czy w przypadku zatrudniania księgowej prowadzącej księgi jednostki na podstawie 

umowy o pracę zakres jej obowiązków nie zawiera rozliczania finansowego związanego z realizacją zamówień 

publicznych, istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy zlecenia z jej osobą do w/w rozliczenia finansowego.”. 

  

ODPOWIEDŹ 2: 

Zgodnie z SIWZ : 

Określenie czynności powodujące konieczność zatrudniania na umowę o pracę - rozliczenie finansowe 

(czynności związane z rozliczeniem księgowym). 

Zamawiający nie zmienia powyższego wymogu. 

 

PYTANIE 3:  

„punkt V pkt.3 - W treści w/w punktu jako dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia wskazane jest 

zatrudnienie osoby bezrobotnej .Czy charakter umowy podpisywanej z osobą bezrobotną jest dowolny tj. umowa o pracę 

lub umowa cywilnoprawna.”. 
 

ODPOWIEDŹ 3: 

Zgodnie z SIWZ : 
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„4. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, wraz z ostatnią 

fakturą VAT albo rachunkiem, wykonawca przedstawi zamawiającemu kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem: 

-  zgłoszenia ofert do powiatowego urzędu pracy; 

-  odpisów skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do wykonawcy; 

-  zanonimizowanej umowy o pracę.”. 

Zamawiający nie zmienia powyższego wymogu. 

 

 

Pouczenie : 

„Art. 84. Ustawy Pzp. [Zmiana lub wycofanie oferty; zwracanie ofert] 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.”. 

 

 


