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W Y K O N A W C Y 
 

 

 

Nr ref. sprawy: ZZP-63…78/18 

Dotyczy: udzielenia zamówienia w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących 
dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 roku 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie zadane przez Wykonawcę 
dotyczące przedmiotowych postępowań. 
 
„Zwracam się z zapytaniem, czy jeżeli w momencie złożenia ofert do zamówień od                 
ZZP-63/18 do ZZP-78/18, w komplecie dokumentów nie zostanie złożony dokumenty 
wystawiony przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w którym 
wykazana jest średnia wyników z egzaminu państwowego uzyskanych przez wszystkich 
absolwentów szkoleń specjalizacyjnych, którzy odbywali szkolenie w naszej (…), czy oferty 
te będą spełniać wymogi. Dokument ten, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych jest w stanie wystawić, ale w terminie późniejszym ze względu na to, że z prośbą 
o taką informację zwróciło się wielu oferentów i ze względu na krótki czas składania ofert a 
mianowicie od 29.05.2018 do 04.06.2018 (tj. 4 dni robocze) nie jesteśmy w stanie go 
uzyskać. Dokument ten nie jest wykazany jako obowiązkowy w momencie składania ofert. 
Czy możemy go przedstawić w terminie późniejszym czyli w momencie kiedy zostanie on 
wystawiony przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.”. 
 
W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, iż Komisja przetargowa będzie w trakcie weryfikacji i 
oceny ofert w posiadaniu ww. informacji przygotowanych przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
W związku z powyższym odrębny dokument w tym zakresie dołączony przez Wykonawcę - 
Organizator kształcenia do oferty nie jest wymagany. 
 
Zamawiaj ący informuje, że przedłu ża termin składania ofert w niniejszych 
post ępowaniach do dnia 13.06.2018 r. do godziny 09:00. 
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Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 
siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,                        
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 
13.06.2018 r. o godz. 11:15. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści wszystkich 16 ogłoszeń o zamówieniu w ww. zakresie. 
Pozostałe zapisy wszystkich 16 SIWZ pozostają bez zmian. 
   


