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Polska-Kraków: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

2017/S 025-044788

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

ul. Kapelanka 60

Punkt kontaktowy: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. 

Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Osoba do kontaktów: Dawid Studencki

30-347 Kraków

Polska

Tel.: +48 124232088

E-mail: przetargi@cmj.org.pl

Faks: +48 124232088

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.cmj.org.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) 

kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 

dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można 

uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 

zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie merytorycznej koncepcji systemu „Zespoły Szybkiego 

Reagowania” i wdrożenie tego systemu w szpitalach.

II.1.2)

Strona 1 z 12Usługi - 44788-2017 - TED Tenders Electronic Daily



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce 

realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe

Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie merytorycznej koncepcji 

systemu „Zespoły Szybkiego Reagowania” i wdrożenie tego systemu w 

szpitalach, z uwzględnieniem założeń Zamawiającego określonych w 

załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73100000, 73200000, 73300000, 79411000, 80511000, 80561000, 

72413000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 

(GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Do zadań Wykonawcy należy opracowanie merytorycznej koncepcji 

systemu „Zespoły Szybkiego Reagowania” i wdrożenie tego systemu w 

szpitalach, z uwzględnieniem założeń Zamawiającego określonych w 

załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Zamówienie w całości musi być zrealizowane do dnia 28.2.2019 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 667 527 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 10.4.2017. Zakończenie 28.2.2019

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być 

zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach:

1. pieniądzu,
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2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały 

okres związania ofertą;

2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na 

pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz 

beneficjenta,

6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić 

przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: NBP O/O Kraków

Numer konta: 73 1010 1270 0046 1713 9120 0000

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę 

banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, 

które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub 

wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje 

data uznania rachunku Zamawiającego).

Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w w 

tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek. 

Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy 

dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy 

jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie 

wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone:

— przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w banku: NBP O/O 

Kraków, nr: 73 1010 1270 0046 1713 9120 0000 w taki sposób, aby przed 

podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku;

— w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o 
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których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości – deponowane w oryginale u Zamawiającego 

za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy

— w formie weksla.

5. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie

6. Zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z 

należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako 

formy wniesienia zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach 

gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące wymogi:

— zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu 

należne z tytułu wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy;

— okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może 

być krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni.

— Jeżeli w zabezpieczeniu zawarty będzie wymóg informowania gwaranta 

(poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym 

zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego 

aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie 

poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź 

akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

— W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w 

przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w 

terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść 

zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres 

ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na 

przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z zabezpieczenia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 

odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie 

udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem 

do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 

wymogów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który spełnia 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

a) posiada doświadczenie w realizacji usług niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia,

b) dysponuje zespołem co najmniej 6 osób, które posiadają kompetencje i 

doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację programu
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c) dysponuje zespołem wykładowców składającym się z minimum 3 osób, 

zdolnych do realizacji dwudniowych szkoleń na miejscu w szpitalu, którzy 

posiadają biegłą i praktyczną znajomość tematyki szkoleń, które będą 

zobowiązane prowadzić oraz kompetencje i doświadczenie gwarantujące 

efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel 

medyczny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. a) Przez doświadczenie w realizacji usług Zamawiający rozumie:

1. realizację co najmniej jednego projektu z zakresu ochrony zdrowia, 

którego beneficjentami było co najmniej 10 jednostek medycznych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

2. przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń dla personelu medycznego na 

temat zagadnień klinicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie;

3. stworzenie i prowadzenie co najmniej jednego portalu internetowego o 

tematyce związanej z ochroną zdrowia w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie

ad. b) dysponuje zespołem co najmniej 6 osób, które posiadają 

kompetencje i doświadczenie gwarantujące prawidłową realizację 

programu, w skład którego będą wchodzić co najmniej następujące osoby:

1. dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z 

minimum 5-letnim doświadczeniem pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,

2. jeden lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub 

specjalista medycyny ratunkowej lub lekarz innej specjalności z minimum 

5-letnim doświadczeniem pracy w szpitalu,

3. jedna osoba z wyższym wykształceniem posiadająca minimum 5-letnie 

doświadczenie w zarządzaniu szpitalem na stanowisku dyrektora 

naczelnego/dyrektora ds. medycznych/ordynatora,

4. jedna osoba z wyższym wykształceniem posiadająca doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego na temat pracy 

zespołowej i komunikacji w zespole rozumiane jako przeprowadzenie 

minimum 3 szkoleń w minionych 3 latach,

5. jedna osoba z wyższym wykształceniem, która w minionych 3 latach 

pełniła funkcję kierownika/koordynatora/specjalisty ds. organizacyjnych i 

koordynowała realizację przynajmniej jednego projektu finansowanego ze 

środków unijnych,

UWAGA: Zamawiający będzie wymagał aby osoby te były następnie 

zaangażowane w realizację zamówienia.

ad. c) Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili co 

najmniej:

1. dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii i/lub 

medycyny ratunkowej z minimum 5-letnim doświadczeniem pracy w 

Oddziale Intensywnej Terapii lub SOR, z których każdy w minionych 3 

latach przeprowadził minimum 3 szkolenia dla personelu medycznego na 

temat zagadnień klinicznych;

2. jedna osoba z wyższym wykształceniem, która w minionych 3 latach 

przeprowadziła minimum 3 szkolenia dla personelu medycznego na temat 

pracy zespołowej i komunikacji w zespole.

UWAGA: Zamawiający będzie wymagał aby osoby te były następnie 
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zaangażowane w realizację zamówienia.
Jeżeli osoby, którymi dysponuje Wykonawca spełniają jednocześnie 
wymogi określone w pkt 5.3.1.3.2. i 5.3.1.3.3. SIWZ (ad.b) i ad. c), to 
Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób celem wykazania 
spełniania przez Wykonawcę obu tych warunków.
Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę 
obowiązków określonych w art. 22a Pzp, tj.:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.
2. Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne 
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa 
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. 
SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu przez wykonawcę:
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzający 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 
5.3.1.3.1. SIWZ.
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunków 
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Sekcja IV: Procedura

udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.3.1.3.2. SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe 
osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 
kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Metodologia wdrożenia w przykładowym szpitalu systemu Zespoły 
Szybkiego Reagowania. Waga 20
3. Doświadczenie wykładowców prowadzących szkolenia w szpitalach. 
Waga 12
4. Doświadczenie pracy w Zespole Szybkiego Reagowania lub współpracy z 
takim zespołem. Waga 4
5. Zatrudnienie do realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością. Waga 
4

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SZP-271-6/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub 

dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu

13.3.2017 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu

polski.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 13.3.2017 - 12:30
Miejscowość: 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-
347 Kraków, pok. nr 218A
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
Projekt „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i 
bezpieczeństwa opieki”.

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą 
przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. Z postępowania wyklucza się ponadto wykonawcę:
— Art. 24 ust. 5 pkt 3) Pzp:
— jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;
Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a 
następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.
3.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
3.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile doyczy). Jeżeli wykonawca 
działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne 
pełnomocnictwo dla danej osoby.
3.1.2. Dokumenty ofertowe na które składają się:
3.1.2.1. wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do 
SIWZ,
3.1.2.2. wypełniony wykaz osób (wykaz wykładowców) skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
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nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
– celem wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.3.3. 
SIWZ oraz celem przyznania określonej liczby punktów w ramach 
poszczególnych kryteriów oceny ofert – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
3.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
potwierdzającym:
3.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym 
w pkt 5.2. SIWZ;
3.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w 
zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.
3.1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ wykonawca składa 
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposoby 
wypełniania JEDZ znajdują się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
3.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach 
określonych w pkt 5.3.2.:
3.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w 
szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu 
trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu 
udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.
3.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest złożyć oświadczenie w 
formie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.
Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona:
1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie 
wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w 
terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 
5.3 SIWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
wykonawcy:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 
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się dokumentów, o których mowa punkt wyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.
Wymagania co do daty wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której ma dotyczyć informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce 
zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania oferta albo wniosków.
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 6.3.2. SIWZ, za wyjątkiem oświadczenia o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
(o ile dotyczy).
Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. SIWZ składane są w 
ofercie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Pozostałe dokumenty składane są dla tego lub tych 
Wykonawców, którzy spełniają określone warunki.
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie 

traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego 

obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą 

spoczywać na wykonawcy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. osoba nadzorującą prawidłowe, profesjonalne wykonanie ww. 

zamówienia i będącą do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w 

trakcie jego realizacji (tj. kierownik/koordynator/specjalista ds. 

organizacyjnych projektu);

2. osoba/osoby odpowiedzialne za promocję systemu Zespołów Szybkiego 

Reagowania, rekrutację szpitali do projektu oraz pozostałe czynności 

administracyjne związane z wdrożeniem systemu, chyba że zadania 

związane z tą funkcją pełnił będzie sam wykonawca jako osoba fizyczna.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności.

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, 

polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego 

zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 

Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług o wartości do 10 % zamówienia podstawowego, w zakresie:

— usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowych 

szkoleń przygotowujących personel szpitali do wdrożenia systemu ZSR;

— usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

jednodniowych konsultacji dla personelu szpitali celem pomocy we 

wdrożeniu systemu ZSR.

Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a 

następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy i tryb 

składania odwołań uregulowane są w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2017
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