
Warszawa, dnia 19.10.2009r.                                              
 

 

O G Ł O S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U 
(  opubl. dn. 17.10.2009r. w TED Nr 2009/S 201 –289558 ) 

 
1)  NAZWA ( FIRMA )  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO :   ZAKŁAD  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  PRZY  MINISTRZE  ZDROWIA;  02 - 326 Warszawa, 

 Al. Jerozolimskie 155,  pok. 115,  tel. 0-22 /  88 33  512,  faks: 0-22 /  88 33  513; 
 

2)  OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA :    przetarg  nieograniczony  znak spr.:  ZZP - 125 / 09 
                                                             /  usługi   –  art. 5.1. Ustawy P.z.p. / 
3)  OKREŚLENIE  SPOSOBU  UZYSKANIA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA :  
 
 

   Po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (  wraz z załącznikami, tj. wzorem umowy oraz formularzem oferty ) zamieszczana jest zgodnie z 
art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. na stronie internetowej zamawiającego pod adresem :  www.zzpprzymz.pl  ( dz.  Zamówienia 
publiczne  – Ogłoszenia o przetargach ). Na życzenie wykonawcy zamawiający prześle SIWZ w terminie 5 dni ( zgłoszenia 
rejestrowane są w dni robocze w godz. 9.00-15.00 ). 

 

   Osoby upoważnione do kontaktów :    Lech  Jaworski   -   tel.  0-22 /  88  33  609,   p. 103,     e–mail :  l.jaworski@zzpprzymz.pl  
 Marcin Górski  -  tel.  0-22 /  88  33  552,   p. 102,   e-mail:  m.gorski@zzpprzymz.pl       

4)  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :      
 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA, PROWADZĄCYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, które rozpoczną się w 2009r.           

-   znak  sprawy :   ZZP -  125 / 09   : 
 

DOFINANSOWANIE DOT.  SZKOLEŃ  SPECJALIZACYJNYCH (*) DLA  PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH ( 1 szkolenie x 25  miejsc szkoleniowych )  : 
                      

WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE  LUB

WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE  LUB

WOJEWÓDZTWO  ŁÓDZKIE  LUB

WOJEWÓDZTWO  OPOLSKIE 
-  DOFINANSOWANIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  - 25 miejsc szkoleniowych 

   

Wspólny słownik zamówień (CPV) :   80. 51. 00. 00 –2  ;  Kategoria usług :  nr 92 
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i 
położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2009 ( Dz. Urz. MZ, 08 Nr 13, 
poz.89 ) koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej 
rozpoczynającej specjalizację w 2009r. może wynieść maksymalnie  4 337,- zł. 
Ogólna wartość wszystkich zamówień, których celem jest wyłonienie organizatorów kształcenia rozpoczynających w 2009r. szkolenia 
specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych ( łącznie szkolenia dla 1850 osób na terenie całego kraju ) przekracza kwotę 133 tys. 
EUR ( nie przekracza równowartości kwoty 10 mln EUR ) i zawiera m.in. wartość zamówienia dla V edycji w 2009r. – znak sprawy :  
ZZP - 125/09, które obejmuje szkolenie dla maksimum 25 osób ( 1 specjalizacja x 25 miejsc szkoleniowych ). 
 
Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej 
specjalizację w 2009r. - może wynieść 4 337,- zł ( w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, 
dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej  4 337,- zł    –   tylko w zakresie oferowanych cen :   4 337,- zł  ÷  5 500,- zł  ).   
Dodatkowy warunek:  w przypadku wyboru organizatora, który zaoferował cenę 1 miejsca szkoleniowego powyżej  5 500,- zł  
postępowanie zostanie unieważnione. 

 
5)  MOŻLIWOŚĆ  ZŁOŻENIA  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ :   NIE;        NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 

Wykonawca może złożyć ofertę na przeprowadzenie szkolenia dla dowolnie wybranej dziedziny specjalizacji(*), dla której posiada 
potwierdzone w ofercie uprawnienia, określone dla w/w województw. Oferta może dotyczyć tylko jednego województwa spośród 
wymienionych. 
 

(*)Specjalizacje mogą być realizowane wyłącznie w dziedzinach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                     
29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  w 
których może być prowadzona specjalizacja oraz kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i 
położnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1922 ze zm. ). 

 

6)  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA :        
 

Okres w miesiącach:  24 

 

Główne miejsce świadczenia usług - ORGANIZATORZY  KSZTAŁCENIA 
 

http://www.zzpprzymz.pl/
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Główne warunki finansowania i płatności 
 

1. Uruchomienie postępowania kwalifikacyjnego w terminie nie późniejszym niż 21 dni od podpisania umowy. 
        2.    Rozpoczęcie specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim przeprowadzeniu 
                postępowania kwalifikacyjnego. 

 

3. Termin dostarczenia rachunków/faktur VAT: 
Przekazanie środków finansowych następować będzie na podstawie rachunków/faktur VAT oraz okresowych sprawozdań, 
przekazanych przez Organizatora Szkolenia w terminach do : 

 

1)  30 listopada 2009r.      ( w kwocie nie większej niż 1 500,- PLN na jedno miejsce szkoleniowe ) 
2) do 31 maja 2010r. 
3) do 30 listopada 2010r. 
4) do 30 czerwca 2011r. 
5) 14 dni od daty zakończenia specjalizacji.  

 

Terminy płatności rachunków/faktur VAT: do 7 dni od daty wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
 

7)    OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  WRAZ  Z  PODANIEM  ICH  ZNACZENIA  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY 
         SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW :

 

Szkolenia specjalizacyjne winny być realizowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie z 
dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm. ) oraz aktach wykonawczych 
do tej ustawy. Organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych w danym województwie powinni wykazać się uprawnieniami, które muszą 
odnosić się do całego okresu trwania specjalizacji. 
 

       Oferta w przetargu nieograniczonym musi zawierać ( we właściwej formie ) : 
- oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych   oraz 
- wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału 

w postępowaniu o zamówienie publiczne ( zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r.           
– Dz. U. Nr 87 poz. 605 oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008r. zmieniającego w/w 
Rozporządzenie – Dz. U. Nr 188, poz. 1155 ). 

 

      Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1÷ 2 w/w Rozporządzenia ( z uwzględnieniem § 2, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
        zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ) wymagane są:
 

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na 
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ( wymagana jest kopia dokumentu 
uprawniającego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w danej dziedzinie ); 

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
    

          SPOSÓB  OCENY  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW :
        

        Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i  
         kompletność złożonych wraz z ofertą wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał zamawiający, potwierdzających  
         spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. ( z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. ). 

      

8)  INFORMACJA  NA  TEMAT  WADIUM :   -  wadium nie jest wymagane  (  art. 5.1 Ustawy P.z.p. ) 
 

9)  KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE :          1.  Cena    -   100 %  ( najniższa cena ). 
            

10) MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT :  
        do dnia 27.10.2009r. do godz. 11 00  w siedzibie zamawiającego -  pokój 102 / 103 ( I piętro ). 

 

     Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:  27.10.2009r. godzina 12    00,  w siedzibie zamawiającego  –  sala  113 ( I piętro ).      

     Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert : członkowie Komisji Przetargowej, powołani Biegli (Rzeczoznawcy) i inni  
     uczestnicy postępowania. 

 

  11)  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ :   60 dni od ustalonego terminu składania ofert 
 

12)   INFORMACJE  DODATKOWE:  
 

          Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:  2009r. 
          Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani dokonania wyboru  
          najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 
  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ( warunki takiej ewentualnej  
  zmiany zostaną określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ). 
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