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Warszawa, dnia 21/11/2017 r. 

ZZP.ZP.236/17.237/17.1213.17 
 

 

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 zapytanie dotyczące postępowań prowadzonych w trybie przetargu 

nieograniczonego znak: ZZP-236/17, ZZP-237/17, w sprawie: 
 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I 

POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE,  KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2017 ROKU 
 

Treść zapytania oraz udzieloną odpowiedź przedstawiamy poniżej: 
 

PYTANIE: 

„Proszę o odpowiedź na pytanie dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia VI. ZASADY OCENY OFERT 

2.2. Wartość punktowa w kryterium średnia wyników z egzaminu państwowego. SIWZ wskazuje, że w ramach ww. 

kryterium Wykonawca uzyska liczbę punktów do oferty na podstawie średniej wyników egzaminu państwowego 

uzyskanych przez wszystkie osoby, które ukończyły te szkolenia u Wykonawcy i przystąpili do egzaminu państwowego 

w I terminie, w wyżej wymienionym okresie, na podstawie informacji uzyskanej z Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.”. 

 

W związku z tym, proszę o doprecyzowanie czy przez ukończenie szkolenia u Wykonawcy rozumieć należy ukończenie 

szkoleń u Wykonawcy jako przedsiębiorcy - tj. czy respektowane są tylko zaświadczenia dot. wyników egzaminów u tego 

samego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia, czy też należy rozumieć ową przesłankę szerzej tj. 

ukończenie szkolenia u Wykonawcy jako przykładowo u osoby, którą Wykonawca posługiwał się przy prowadzeniu 

szkolenia (np. jako kierownikiem szkolenia). A jeśli prawidłowa jest ta druga wykładnia jakimi dokumentami możliwe 

będzie wykazanie posiadania takiego doświadczenia.”. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z SIWZ wartość punktowa w kryterium średnia wyników z egzaminu 

państwowego przyznawana jest Wykonawcy, który uzyskał "liczbę punktów do oferty na podstawie 

średniej wyników egzaminu państwowego uzyskanych przez wszystkie osoby, które ukończyły te 

szkolenia u Wykonawcy i przystąpili do egzaminu państwowego w I terminie, w wyżej wymienionym 

okresie, na podstawie informacji uzyskanej z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych w Warszawie". 

Średnia wyników egzaminu państwowego to parametr, który osiągnąć może wyłączenie organizator 

kształcenia, a nie jakakolwiek osoba fizyczna powiązana z tym organizatorem (np. jako kierownik 

szkolenia, wykładowca, czy jej pracownik). W związku z tym średniej wyników z egzaminu 

państwowego uzyskanej przez absolwentów szkoleń przeprowadzonych przez danego organizatora nie 

można przypisać osobie fizycznej czy osobie prawnej, która nie jest organizatorem kształcenia. 

Pouczenie : 

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

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

 

 


