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Polska-Kraków: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

2017/S 195-400643

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

ul. Kapelanka 60

Kraków

30-347

Polska

Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Tel.: +48 124232088

E-mail: przetargi@cmj.org.pl

Faks: +48 124232088

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmj.org.pl

Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cmj.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego 

szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w 16 szpitalac.

Numer referencyjny: SZP-271-30/17

II.1.2) Główny kod CPV
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80561000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego 

szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w 16 

szpitalach, w ich siedzibach. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 

szkolenia dla 16 szpitali, w ich siedzibach, przy czym zamówienie 

podzielone będzie na 3 pakiety: 1 pakiet – szkolenie dla 5 szpitali, 2 pakiet 

– szkolenie dla 6 szpitali, 3 pakiet – szkolenie dla 5 szpitali. Termin 

realizacji zamówienia: od podpisania umowy (przewidywany termin to 

listopad 2017 r.) do 28.2.2018 r. , przy czym do dnia 15.12.2017 r. muszą 

się odbyć co najmniej: szkolenia w 2 szpitalach wskazanych w 1 pakiecie, 

szkolenia w 2 szpitalach wskazanych w 2 pakiecie i szkolenia w 2 

szpitalach wskazanych w 3 pakiecie. Szczegółowe informacje dotyczące 

poszczególnych pakietów zawarte są w zał. nt 1 do ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

1 pakiet – szkolenie dla 5 szpitali

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000

80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Lublin, Płońsk.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego 

szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w: Instytut 

„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa; Miejskie Centrum 

Medyczne im. dr Karola Jonschera – Szpital im. dr Karola Jonschera, Łódź; 

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika – Szpital Piotrków 

Trybunalski; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 

Lublin; Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

Marszałka Józefa Piłsudzkiego Płońsk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. liczba 

należycie zrealizowanych szkoleń, w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 

rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela akademickiego na 
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stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w 

okresie 3 lat przed terminem / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. publikacje w 

czasopismach naukowych / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie naukowe wykładowców 

rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego / Waga: 3

Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Koniec: 28/02/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 

wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 

nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

2 pakiet – szkolenie dla 6 szpitali

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000

80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wrocław, Opole. Lubin, Nowa Sól, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego 

szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w: Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu; Dolnośląskie 

Centrum Onkologii we Wrocławiu – Szpital Onkologiczny, Wrocław; Szpital 

Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. – lecznictwo stacjonarne, Opole; 

„Miedziowe Centrum Zdrowia”S.A. – Szpital „Miedziowego Centrum 

Zdrowia” S.A. w Lubinie; Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli; Szpital Kliniczny 

Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. liczba 

należycie zrealizowanych szkoleń, w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 

rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela akademickiego na 

stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w 

okresie 3 lat przed terminem / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. publikacje w 

czasopismach naukowych / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie naukowe wykładowców 

rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego / Waga: 3

Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Koniec: 28/02/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 

wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 

nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

3 pakiet – szkolenie dla 5 szpitali

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000

80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Gdańsk, Bydgoszcz, Elbląg, Gdynia, Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego 

szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w: Copernicus 
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku Szpital im. Mikołaja Kopernika; 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy; Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Elblągu – Szpital Wojewódzki w Elblągu; Szpitale 

Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Morski PCK Gdynia; Specjalistyczny Szpital 

Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. liczba 

należycie zrealizowanych szkoleń, w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 

rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela akademickiego na 

stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w 

okresie 3 lat przed terminem / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. publikacje w 

czasopismach naukowych / Waga: 6

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie naukowe wykładowców 

rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego / Waga: 3

Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Koniec: 28/02/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani 

wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że 

nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia 
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Sekcja IV: Procedura

warunki udziału w postępowaniu tzn.:

1)który posiada doświadczenie w realizacji usługi szkoleniowej dla 

personelu medycznego z zakresu ochrony zdrowia (obejmującej, co 

najmniej zapewnienie wykładowców, szkolenie dla grupy nie mniejszej niż 

15 osób), tj. wykonał należycie, co najmniej 3 takie usługi w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Celem 

potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć wypełniony Wykaz usług – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2) który dysponuje zespołem wykładowców – co najmniej 2-osoby 

posiadające biegłą i praktyczną znajomość tematyki szkoleń zawartej w 

konspekcie szkolenia oraz kompetencje i doświadczenie gwarantujące 

efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel 

medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili: 

lekarz posiadający, co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy w 

szpitalu i doświadczenie w prowadzeniu wykładów/warsztatów dla 

personelu medycznego na temat poprawy jakości w ochronie zdrowia, 

obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce poprawy 

jakości w ochronie zdrowia,

i psycholog / socjolog posiadający doświadczenie w prowadzeniu 

wykładów/warsztatów na temat komunikacji klinicznej, obejmujące 

przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce komunikacji klinicznej. 

Zamawiający wymaga, aby wymieniony wyżej zespół co najmniej dwóch 

osób, składający się z lekarza i psychologa / socjologa wspólnie prowadził 

warsztaty i ćwiczenia w trakcie szkolenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby o której mowa w pkt 12 SOPZ tj. 

osoby nadzorującej prawidłowe, profesjonalne wykonanie zamówienia i 

będącej do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania 

szkolenia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2017

Czas lokalny: 12:30

Miejsce: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-

347 Kraków, pok. nr 218A.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Przedmiot 

zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 

przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 

najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 

zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 

indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 

interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy Pzp. W toku badania i 

oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 
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89 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, 

który nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w 24 

ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawy Pzp). Celem potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

na podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z 

ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 

załącznik nr 6 do ogłoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Terminy i tryb składania odwołań uregulowane są w art. 182 stawy Prawo 

zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
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