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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95621-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2022/S 037-095621

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl 
Tel.:  +48 729054224
Faks:  +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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:
Usługi, które będą realizowane w 2022 roku.

II.1.2) Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wszystkie zamówienia na usługi, które Zamawiający przewiduje zakupić w 2022 roku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 81 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Departamentów 
Ministerstwa Zdrowia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
79320000 Usługi badania opinii publicznej
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200 Usługi w zakresie promocji
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów
80420000 Usługi e-learning
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80522000 Seminaria szkoleniowe
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
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Usługi eksperckie w zakresie prowadzenia analiz biznesowych związanych z depapieryzacją i cyfrową 
transformacją systemu ochrony zdrowia w przewidywanej liczbie: 1 usługi kompleksowej
Produkcja i emisja spotów reklamowych. Realizacja ogólnopolskiej kampanii podnoszącej świadomość w 
zakresie telemedycyny i zdrowia psychicznego w przewidywanej liczbie: 1 kampanii
Badanie ewaulacyjne w przewidywanej liczbie: 1 badania
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w 
przewidywanej liczbie: 2525 miejsc szkoleniowych/101 edycji szkoleń specjalizacyjnych
Usługi eksperckie - Umowy Zlecenie w związku z realizacja programów REACT EU w przewidywanej liczbie: 50 
ekspertów
Usługa ekspercka (eksperci medyczni oraz eksperci z zakresu ochrony zdrowia) w przewidywanej liczbie: 25 
ekspertów
Usługa ekspercka w zakresie ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych prognozach. W 
ramach projektu planuje się zaangażowanie eksperta z zakresu ilościowej syntezy informacji statystycznej w 
prowadzonych prognozach w przewidywanej liczbie: 1 ekspert
Usługa ekspercka (eksperci medyczny ds. sprzętu medycznego). W ramach projektu planuje się 
zaangażowanie ekspertów medyczny ds. sprzętu medycznego w przewidywanej liczbie: 3 ekspertów
Działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz 
profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych skierowanych do: dzieci klas I – IV 
szkoły podstawowej - CZĘŚĆ I, kobiet w wieku 25-69 lat - CZĘŚĆ II, mężczyzn w wieku 25-60 lat - CZĘŚĆ III
Zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych w celu emisji spotów, jak również w celu 
produkcji i emisji audycji. Zakup czasu antenowego od nadawców.
Kampania społeczna na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepienia przeciwko HPV skierowana 
do ogółu społeczeństwa, składająca się z opracowania i produkcji spotu tv i radio, działań PR, medialnych 
(zakup czasu antenowego w celu emisji spotów i produkcji audycji), publikacji sponsorowanych, płatnych 
ogłoszeń, komunikacji i w mediach społecznościowych i innych form komunikacji według przygotowanej strategii 
MZ.
Kampania promująca "Innowacje w ochronie zdrowia" obejmująca:
a) produkcja spotu/spotów
b) opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promującej innowacje w ochronie zdrowia
Promocja kampanii społecznej Planuję Długie Życie w ramach NSO w Internecie w tym: administrowanie 
strony www kampanii, pozycjonowanie strony i treści www; pozyskanie do współpracy blogerów; wysyłka e-
maili z informacją o kampanii; tworzenie i publikacja artykułów w Internecie; emisja spotów i krótkich filmów 
edukacyjnych; inne działania info-promo w Internecie w tym aktualizacja materiałów promocyjnych
Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w 
gazetach lokalnych, także w mediach internetowych oraz elektronicznych
Zapewnienie, opracowanie i publikację tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w 
czasopismach, także w mediach internetowych oraz elektronicznych
Cd. w części 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Departamentów 
Ministerstwa Zdrowia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
79320000 Usługi badania opinii publicznej
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79342200 Usługi w zakresie promocji
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów
80420000 Usługi e-learning
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80522000 Seminaria szkoleniowe
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Badanie postaw wobec zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród mieszkańców 
Polski ze szczególnym uwzględnieniem postaw wobec raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita oraz 
zgłaszalności na badania przesiewowe.
Uslugi eksperckie – przeprowadzenie interwencji kryzysowej w związku z z realizacja programów REACT EU w 
przewidywanej liczbie: 15 000
Usługa – utworzenie platformy psychologicznej oraz jej utrzymania w związku z z realizacja programów REACT 
EU w przewidywanej liczbie: 1
Usługa ekspercka – przygotowanie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie psychologicznej w 
związku z z realizacja programów REACT EU w przewidywanej liczbie: 20
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i ratowników 
medycznych w związku z z realizacja programów REACT EU w przewidywanej liczbie: 12
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kurs dla opiekuna medycznego w związku z z realizacja 
programów REACT EU w przewidywanej liczbie: 12

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 52 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zamówienia planowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dla Narodowego Centrum 
Krwi w Warszawie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55000000 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
79311200 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
80500000 Usługi szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Szkolenia dla CKiK oraz konferencje w ramach projektu POWER – zapewnienie usługi organizacyjno-
logistycznej zgodnie z harmonogramem projektu (sala, catering, nocleg) w przewidywanej liczbie: 14 konferencji
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu promocji honorowego krwiodawstwa dla pracowników publicznej służby 
krwi

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostaną szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/04/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2022
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