Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085046/01 z dnia 2021-06-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350712318
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kapelanka 60
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05bf655a-cdc6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00085046/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-16 13:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029438/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 przeprowadzenie indywidualnej opieki w jednostkach poz na terenie całego kraju w zakr.
przygot. jedn.do wdrożenia stand. akredyt. POZ-ocena wstępna ex-ante, przygot. raportu
wstępnego, konsultacje
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i
bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020 (PO WER)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.cmj.org.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (tylko w przypadku awarii miniPortalu lub
ePUAPu). Adres skrzynki ePUAP: /CMJ/SkrytkaESPAdres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania Ofertę
składa się zaufanym lub podpisem osobistym.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
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pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych
niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający w
przypadkuawarii miniPortalu lub ePUAPu może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: przetargi@cmj.org.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte są w pkt 20 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarte są w pkt 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: POZ-271-16/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ): POZ.POZ-0701-012/21, Przychodnia Kopernika Sp. z o.o.,
Przychodnia Kopernika , Grudziądz
4.2.6.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w ocenie standardów
akredytacyjnych dla POZ
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu jednostki POZ
do przeglądu akredytacyjnego
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w prowadzeniu usług
szkoleniowych z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
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realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w zakresie funkcjonowania i
organizacji POZ
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-014/21, PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO , Centrum Medyczne Żmigród
4.2.6.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w ocenie standardów
akredytacyjnych dla POZ
4.3.6.) Waga: 15
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Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu jednostki POZ
do przeglądu akredytacyjnego
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w prowadzeniu usług
szkoleniowych z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w zakresie funkcjonowania i
organizacji POZ
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ 0701-017/21, GRUPA ZDROWIE MNISZEW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GRUPA ZDROWIE MNISZEW
4.2.6.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
2021-06-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085046/01 z dnia 2021-06-16

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w ocenie standardów
akredytacyjnych dla POZ
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu jednostki POZ
do przeglądu akredytacyjnego
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w prowadzeniu usług
szkoleniowych z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w zakresie funkcjonowania i
organizacji POZ
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
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swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-018/21, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS, Lipce Reymontowskie
4.2.6.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w ocenie standardów
akredytacyjnych dla POZ
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu jednostki POZ
do przeglądu akredytacyjnego
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
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realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w prowadzeniu usług
szkoleniowych z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w zakresie funkcjonowania i
organizacji POZ
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w
swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (jednostka POZ) : POZ.POZ-0701-021/21, GRUPA ZDROWIE SUSZ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GRUPA ZDROWIE SUSZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212300-6 - Usługi audytu ustawowego
79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w ocenie standardów
akredytacyjnych dla POZ
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu jednostki POZ
do przeglądu akredytacyjnego
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w prowadzeniu usług
szkoleniowych z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ,
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Indywidualnego Opiekuna w zakresie funkcjonowania i
organizacji POZ
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:spełnia warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej tj.: dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję Indywidualnego
Opiekuna jednostki POZ. Indywidualny Opiekun jednostki POZ musi spełniać następujące
wymagania:Wykształcenie – lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu.
Doświadczenie zawodowe ‒ co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w POZ w charakterze
lekarza i praca w jednostce POZ w charakterze lekarza przez okres co najmniej 3 lat w ciągu
ostatnich 5 lat.Posiada biegłą znajomość wymogów standardów akredytacyjnych dla POZ
zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
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(Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.), oraz znajomość metod oceny standardów
akredytacyjnych dla POZ, które zagwarantują prawidłowe przeprowadzenie oceny wstępnej i
efektywne przekazanie wiedzy na temat wdrażania standardów akredytacyjnych i procesu
akredytacji podmiotów POZ uczestnikom konsultacji, przez co należy rozumieć: • udział w
szkoleniowym przeglądzie akredytacyjnym lub • udział w zespole wizytującym w charakterze
wizytatora lub wizytatora wiodącego w co najmniej w 1 przeglądzie akredytacyjnym w jednostce
POZ lub • udział w szkoleniu z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ zawartych w
Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.),- w okresie od dnia 7 kwietnia 2011 r., tj. od dnia
ogłoszenia Obwieszczeniem Ministra Zdrowia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) do terminu składania ofert
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty
z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do
złożenia oferty) – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG lub z innego właściwego rejestru
(o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne
pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełnione i podpisane:Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do
SWZ;Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez Indywidualnego Opiekuna –
załącznik nr 3 do SWZ;Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu uczestniczył Indywidualny
Opiekun – załącznik nr 4 do SWZ;Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów z zakresu
standardów akredytacyjnych dla POZ przeprowadzonych przez Indywidualnego Opiekuna - załącznik
nr 5 do SWZ;Wykaz podmiotów, w których Indywidualny Opiekun pełnił funkcje kierownicze - załącznik
nr 6 do SWZ. UWAGA: niezałączenie dokumentów wskazanych w pkt. 6.1.2.2. 6.1.2.5. we właściwej
formie spowoduje nieprzyznanie punktów w ramach danego kryterium pozacenowego. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż nie ma obowiązku składania tych dokumentów, jeżeli Indywidualny Opiekun
nie posiada określonego doświadczenia. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 5 SWZ.Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt
6.1.3. SWZ do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 8 do SWZ. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie:braku podstaw wykluczenia;spełniania warunków udziału w postępowaniu:wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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;Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej,
aktualnych na dzień składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi określone przez Zamawiającego spełniają
wymagania, cechy lub kryteria
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

2021-06-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085046/01 z dnia 2021-06-16

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dopuszcza możliwość polegania
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych tj.: W odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby; • sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; • czy i w jakim zakresie
podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 PZP a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie
terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-23
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Część 3 : Tak
Część 4 : Tak
Część 5 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
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