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Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie 

 

 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS 

KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I 

PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z 

PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA 

CZASU) 

w ramach projektu: 

„Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zol dla osób starszych i przewlekle chorych w górnie wraz z 

infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz 907z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

 

         Zatwierdzam: 

 

              Dyrektor mgr inż. Elżbieta Burzyńska 

Górno 24.07.2015 r. 



 

ST/DZP/9/2015 

2 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 Górno, woj. podkarpackie, REGON: 000291747 NIP: 
814-00-02-902, tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, e-mail: 
biuro@gorno.eu, strona internetowa: http://www.gorno.eu, http://alzheimergorno.pl, godziny pracy: od 
poniedziałku do piątku od 7

30
 do 15

00
. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej 

ustawą Pzp  o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 
WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH:  

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS 

KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I 

PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK, 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY, 

SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM 

OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU). 

 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i 

kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach 

pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.) oraz kursu specjalistycznego dla lekarzy 

na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie 

sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 

2004 r. Nr 231, poz. 2326 ze zm.) a także szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych w ramach 

projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zol dla osób starszych i przewlekle 

chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz 

środków Powiatu Rzeszowskiego. 

3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów specjalistycznych i kursów 

kwalifikacyjnych oraz innych szkoleń (zwanych dalej łącznie „szkoleniami”) w języku polskim z zakresu 

następującej tematyki: 

a) Kursu specjalistycznego - Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek; 
b) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeznaczonego dla 
pielęgniarek; 
c) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego przeznaczonego dla 
pielęgniarek; 
d) Kursu specjalistycznego - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy; 

mailto:biuro@gorno.eu
http://www.gorno.eu/
http://alzheimergorno.pl/
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e) Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu 

(pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu); 

Kursy specjalistyczne oraz kursy kwalifikacyjne i szkolenia przeprowadzone będą w placówce 
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” 
im. Jana Pawła II w Górnie, przy czym dla szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych dopuszcza się 
- po uzgodnieniu z Zamawiającym - możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym miejscu 
wskazanym przez Wykonawcę. 
 

Liczba miejsc szkoleniowych: 

a) Kursu specjalistycznego - Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek – 35 osób; 

b) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeznaczonego dla 

pielęgniarek – 35 osób; 

c) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego przeznaczonego dla 

pielęgniarek – 35 osób; 

d) Kursu specjalistycznego - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy – 3 osoby; 

e) Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu 

(pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu) – 200 osób, przy czym szkolenia opiekunów i rodzin 

osób starszych odbywać się będzie w modułach liczących optymalnie od 20 do 30 uczestników. 

 

3.4 Przeprowadzenie kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych nastąpi zgodnie z: 

a) RAMOWYM PROGRAMEM KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE ENTERALNE I 

PARENTERALNE Program przeznaczony dla pielęgniarek; 

b) RAMOWYM PROGRAMEM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek; 

c) RAMOWYM PROGRAMEM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

ZACHOWAWCZEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek; 

d) w oparciu o Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego – Warszawa Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL; 

e) program autorski Zamawiającego (dotyczy szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych). 

Programy kursów: 

a) RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE ENTERALNE I 

PARENTERALNE Program przeznaczony dla pielęgniarek - stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszej SIWZ 

b) RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEG W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla 

pielęgniarek - stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ 

c) RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

ZACHOWAWCZEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ 

d) Kurs specjalistyczny dla lekarzy – ramowy program kursu winien odbywać się zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania 

obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek jak również w 

oparciu o Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego – Warszawa 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL - stanowi załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ. Kurs winien 

obejmować 7 godzin zegarowych wykładowych (łącznie z testem) a każdemu lekarzowi po 
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ukończeniu kursu przysługiwać będą punkty edukacyjne. Uczestnicy Kursu po jego 

zakończeniu otrzymają certyfikaty. Ramowy plan zawierający tematy szkolenia zawiera 

załącznik nr 14 niniejszej siwz. 

e) Program autorski zamawiającego dot. szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych stanowi 

załącznik nr 15 niniejszej siwz. 

3.5 Szkolenia określone w pkt 3.3 lit d) stanowiące części nr 2 zamówienia, składają się z części 

teoretycznej (seminaria/wykłady), a szkolenia określone w pkt 3.3 lit a), b), c) i e), stanowiące części 

nr 1 zamówienia, z części teoretycznej (seminaria/wykłady) oraz z części praktycznej 

(praktyk/ćwiczeń/warsztatów). Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie z Zamawiającym gdzie 

odbywać się będzie część praktyczna. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie pacjentów oraz 

miejsca dla części praktycznej szkoleń (praktyki/ćwiczenia/warsztaty). Zamawiający udostępni w 

swojej placówce bezpłatnie salę na potrzeby wykładów i zajęć teoretycznych, poza przypadkiem o 

którym mowa w pkt 3.6 lit. o). Miejscem odbywania praktyk dla pielęgniarek oraz dla opiekunów będą 

oddziały miejscowego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie, bądź okolicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w odległości nie większej niż 35 km w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

3.6 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
a) Organizacja szkoleń i przeprowadzenia poszczególnych Kursów zgodnie z odpowiadającymi im 
Programami, przy szczególnym uwzględnieniu założeń organizacyjno - programowych, planu 
nauczania, programu nauczania oraz wymagań dotyczących kadry dydaktycznej;; 
b) Opracowanie szczegółowego harmonogramu (terminarza) szkoleń w uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz w oparciu o wymogi ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wraz z 
aktami wykonawczymi; 
c) Zapewnienie wykładowców (w tym trenerów części praktycznej) posiadających uprawnienia, 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną dla realizacji zamówienia; 
d) Zapewnienie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 16 do SIWZ); 
e) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w języku polskim spełniających wymogi 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wraz z aktami wykonawczymi, w tym 
skryptów z każdego szkolenia dla uczestników, sprawozdań szkoleniowych i przeniesienie na rzecz 
Zamawiającego praw autorskich. Dla każdego uczestnika szkolenia do materiałów szkoleniowych 
wykonawca dołączy w uzgodnieniu z zamawiającym literaturę fachową (oryginał) związaną z tematyką 
danego szkolenia o wartości nie mniejszej niż 50 zł brutto dla opiekunów, 100 zł brutto dla 
pielęgniarek i 150 zł brutto dla lekarzy. 
f) Przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej przed terminem 
rozpoczęciem każdego szkolenia; 
g) Zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w czasie przerwy kawowej i lunchu podczas 
seminariów. Szczegółowe wymagania w niniejszym zakresie zawiera Załącznik nr 16 niniejszej siwz. 
h) Rozesłanie zaproszeń do uczestników szkoleń z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 
i) Zorganizowanie części praktycznej (warsztatowej) szkoleń wskazanych w pkt 3.3 lit a), b), c) i e) w 
tym zapewnienie opiekuna części warsztatowej wybranego przez Zamawiającego w przypadku 
praktyk/ćwiczeń/warsztatów odbywanych na miejscu u Zamawiającego, lub w porozumieniu z 
Zamawiającym w przypadku praktyk/warsztatów/ćwiczeń realizowane w podmiotach zewnętrznych; 
j) Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek dzieł 
powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy; 
k) Przeprowadzenie egzaminów weryfikujących efekty szkolenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wraz z aktami wykonawczymi; 
l) Wystawianie certyfikatów indywidualnym uczestnikom szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do ustalenia wzoru certyfikatu; 
m) Wykonawca winien dokonać naboru na szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych poprzez 

ogłoszenia w mediach: prasa i telewizja wraz z poniesieniem kosztów w tym zakresie. 
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n) Zapewnienie sal wykładowych do przeprowadzenia wykładów/seminariów wraz z wyposażeniem 

wymaganym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ w przypadku 

szkoleń gdzie część teoretyczna może być realizowana poza siedzibą Zamawiającego tj. szkolenia dla 

opiekunów i rodzin osób starszych.  

o) Wykonawca w trakcie trwania każdego ze szkoleń oraz kursów objętych niniejszym zamówieniem 

zapewni przygotowanie, wydrukowanie i dostarczone na miejsce szkolenia najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia szkolenia materiałów szkoleniowych (w języku polskim) przeznaczonych dla uczestników 

składających się z programu szkolenia oraz innych materiałów szkoleniowych przygotowanych przez 

wykładowcę; 

p) wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w 

pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy pokwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał 

tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi 

materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi; 

r) Wykonawca przedłoży program szkolenia oraz harmonogram szkolenia i wskaże miejsca zajęć 

praktycznych nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

s) Wykonawca zapewnia najwyższy poziom merytoryczny szkolenia (treści szkolenia wzbogacone o 

najnowsze osiągnięcia naukowe i wiedzę w tym zakresie) oraz sprzęt i akcesoria niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia na najwyższym dostępnym poziomie technicznym (w tym m.in. 

nowoczesny fantom reanimacyjny podczas ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy). 

t) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleń (wzór w formie elektronicznej 

przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia): dziennych list 

obecności uczestnika projektu, protokołów odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczenia 

ukończenia szkolenia i przekazanie kompletu oryginałów ww. dokumentów Zamawiającemu nie 

później niż do 7 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia.  

u) Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania praktyk dla  

uczestników szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych. 

3.7 Wykonawca na  własny koszt zapewni dojazd uczestników do miejsca gdzie odbywać się będzie 

część praktyczna oraz teoretyczna szkoleń, Wykonawca poniesie też wszelkie koszty dojazdu 

uczestników szkoleń na miejsce zajęć i wykładów teoretycznych. Wykonawca zapewni zwrot kosztów 

podróży dojazdu na podstawie najtańszego środka lokomocji PKS, PKP drugiej klasy. W przypadku 

dojazdu własnym samochodem zwrot kosztów na podstawie najtańszego oświadczenia przewoźnika 

PKS, PKP drugiej klasy o cenie biletu. Treść oświadczeń oraz regulamin zawiera załącznik nr 17 do 

niniejszej siwz. 

 

3.8 Wykonawca zapewnia prowadzenie szkolenia przez wykładowców o odpowiednim poziomie 

wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotowym szkoleniem wykazanych w załączniku nr 

5 do siwz. 

3.9 Wyżej wymieniony kurs winien być realizowany przez uprawnione podmioty, które nabyły 

uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych oraz lekarzy. 

3.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Ofertę stanowią dwa zadania rozumiane jako 2 części niniejszego zamówienia tj.: 

Zadanie nr 1: Wybór organizatora kształcenia prowadzącego: kurs specjalistyczny - żywienie 

enteralne i parenteralne oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i 

pielęgniarstwa zachowawczego przeznaczonych dla pielęgniarek, 

oraz szkolenie opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu 

(pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu). 
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Zadanie nr 2: Wybór organizatora kształcenia prowadzącego kurs specjalistyczny - podstawy 
leczenia żywieniowego dla lekarzy. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wspólny słownik zamówień (kod CPV) : 
80510000-2  Usługi szkolenia specjalistycznego 
80561000-4 – usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Kursu specjalistycznego - Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek - od 17.08.2015 r. do 
07.10.2015 r.; 

b) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeznaczonego dla 
pielęgniarek - od 14.08.2015 r. do 07.01.2016 r.;  

c) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego przeznaczonego dla 
pielęgniarek - od 22.08.2015 r. do 22.02.2016 r.;  

d) Kursu specjalistycznego - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy – do 31.08.2015 r.; 

e) Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu 

(pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu) – od dnia 22.08.2015 r. do 15.04.2016 r. 

Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z umową i szczegółowym harmonogramem szkoleń 

przedłożonym przez Wykonawcę po zawarciu umowy. 

Zamawiający zastrzega, iż szkolenia nie mogą być prowadzone w dniach: 01.11.2015 r., 11.11.2015r., 

24-26.12.2015 r., 31.12.2015 r., 1.01.2016 r., 6.01.2016 r., 28.03.2016 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Dotyczy zadania nr 1 - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli: 
a) W przypadku podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. 
zm.) – podmiot złoży w formularzu ofertowym oświadczenie określające, do jakiego rodzaju 
podmiotów, należy (czy jest uczelnią, szkołą prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w 
dziedzinie nauk medycznych, podmiotem leczniczym, czy innym podmiotem, wpisanym do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe) – oświadczenie stanowi Załącznik nr 9 do 
oferty 
b) W przypadku podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. 
zm.) – podmiot złoży dokument potwierdzający posiadanie: 
- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą dla miejsca prowadzenia 
kształcenia teoretycznego i praktycznego albo przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. 
 
Dotyczy zadania nr 2 - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli: 
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a) Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do kształcenia podyplomowego lekarzy i 
dentystów zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.) - podmiot złoży w formularzu 
ofertowym oświadczenie określające, do jakiego rodzaju podmiotów, należy (czy jest uczelnią, szkołą 
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, podmiotem 
leczniczym, czy innym podmiotem, wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe) – oświadczenie stanowi Załącznik nr 9 do oferty 
b) Wykonawca  złoży dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru Okręgowej Izby 
Lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania działalności przedsiębiorców prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Dotyczy zadania nr 1 - Warunek spełni Wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje) 
co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu co najmniej 1 edycji szkolenia specjalistycznego 
w zakresie żywienia enteralnego i parenteralnego i 1 edycji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego i 1 edycji kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 
zachowawczego, w ramach kształcenia podyplomowego – w rozumieniu Rozdziału 6 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz.1039, z późn. zm.) z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (wzór wykazu 
usług stanowi załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. 
 
Dotyczy zadania nr 2 - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonuje należycie co najmniej jedną usługę której przedmiotem było wykonanie szkolenia lekarzy w 
zakresie podstaw leczenia żywieniowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 
października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, 
farmaceutów i pielęgniarek wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których zostały wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4B do niniejszej SIWZ), oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Dotyczy zadania nr 1 - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) dla szkolenia z zakresu żywienie enteralne i parenteralne - kwalifikacje kadry dydaktycznej: 
szkolenie przeprowadzą wykładowcy, którymi mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż 
zawodowy w zakresie będącym przedmiotem kursu oraz spełniają co najmniej jeden z warunków: 
- posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa  
- posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, zachowawczego, 
chirurgicznego 
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- posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie pediatrii, chirurgii, chorób wewnętrznych, 
gastroenterologii 
- posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub 
inne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień 
 
b) dla szkolenia z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego - kwalifikacje kadry dydaktycznej: 
szkolenie przeprowadzą wykładowcy, którymi mogą być osoby posiadające: 
- tytuł naukowy profesora, 
- stopień naukowy doktora habilitowanego, 
- stopień naukowy doktora. 
a ponadto mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w dziedzinie będącej przedmiotem 
kształcenia, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej jeden z warunków:  
- posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa  
- posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,  
- posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie medycyny odpowiadającą dziedzinie pielęgniarstwa 
będącej przedmiotem kursu, 
- posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub inne kwalifikacje 
niezbędne do realizacji wybranych zagadnień 
 
c) dla szkolenia z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego oraz szkolenia opiekunów i rodzin 
osób starszych - kwalifikacje kadry dydaktycznej: 
szkolenie przeprowadzą wykładowcy, którymi mogą być osoby posiadające: 
- tytuł naukowy profesora, 
- stopień naukowy doktora habilitowanego, 
- stopień naukowy doktora. 
a ponadto mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w dziedzinie będącej przedmiotem 
kształcenia, doświadczenie dydaktyczne oraz spełniają co najmniej jeden z warunków:  
- posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa  
- posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub w dziedzinie pokrewnej,  
- posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie medycyny odpowiadającą dziedzinie pielęgniarstwa 
będącej przedmiotem kursu, 
- posiadają wykształcenie wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub inne kwalifikacje 
niezbędne do realizacji wybranych zagadnień. 
 
Dotyczy Zadania nr 2 - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:  
dysponuje lub będzie dysponować osobą która przeprowadzi szkolenie spełniającą kwalifikacje 
wykładowcy: posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie podstaw leczenia 
żywieniowego dla lekarzy oraz specjalizację lekarską w dziedzinie pediatrii, chirurgii, chorób 
wewnętrznych, gastroenterologii. 
 
5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 
6.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp należy przedłożyć: 
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 
wykazie lub złożenia poświadczeń: 
Wykonawca ma obowiązek wskazać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia; 

 
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 
5) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt 6.2. 

 
6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
 
6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
 
 
7. INNE DOKUMENTY:  

7.1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż 
wynika to z dokumentów rejestrowych. 
7.2.Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie. 
7.3.Dokumenty dotyczące sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
zasobach innych podmiotów.  
 
8. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
8.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę.  
8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, 
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2 (zawsze dopuszczalna jest forma pisemna). 

Numer faksu oraz adres poczty elektronicznej wskazany jest w pkt 1. SIWZ. 

9.2. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa składane na wezwanie zamawiającego, na 

podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4, art. 87 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy składają w 

formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. W takim przypadku dokumenty, 

oświadczenia lub pełnomocnictwa wykonawcy mogą przekazać przed upływem wyznaczonego 

terminu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że muszą potwierdzić je pisemnie 

w taki sposób aby dotarły one do zmawiającego w terminie do 3 dni roboczych od upływu 

wyznaczonego terminu. 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 
W sprawach merytorycznych: Jolanta Tomczyk-Fila tel. (17) 77 15 384,  
W sprawach formalnych: Tomasz Dobosz – tel. (17) 77 15 405. 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia wadium w wysokości: 

Zadanie nr 1 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

Zadanie nr 2 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w siedzibie  

zamawiającego – Sekretariat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by 

te dokumenty były wpięte do oferty. 

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa 

się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu 

środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 

10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
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82 1540 1144 2114 6215 1151 0001 w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Lublinie 

z dopiskiem: wadium Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i 

przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą. 

10.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku 

bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium. 

10.6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 

wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z 

odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy Pzp  

10.7. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie 

wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 

10.8. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 

składania ofert. 

10.9. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za 

wniesione prawidłowo. 

10.10. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 46 ustawy. 
 
11. Termin związania ofertą 
11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
12. Opis sposobu przygotowywania ofert 
12.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną 
techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
12.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
12.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) 
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem: 
 

Oferta w przetargu na WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 
KURSY SPECJALISTYCZNE ORAZ KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I LEKARZY 
ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH 
Znak postępowania ST/DZP/9/2015 
Nie otwierać przed dniem 03.08.2015 r. godz. 11:15 

 
12.4. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie 
strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w 
imieniu Wykonawcy. 
12.5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie 
od wyniku postępowania. 
12.6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca. 
12.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12.8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
12.9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo 
akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
12.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
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przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych 
tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
12.11. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać następujące elementy: 
1) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, 
REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej. 
2) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz) wraz z formularzem ceny 
jednostkowej (załącznik nr 2A i 2B do siwz – w zależności od wyboru zadań). 
3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 siwz. 
4) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 
5) (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone 
do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
6) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
7) Prosi się by wykonawca nie dokonywał żadnych zmian dotyczących treści we wzorach  
wymaganych formularzy i załączników. Każda poprawka lub zmiana treści oferty musi być parafowana 
przez Wykonawcę i opatrzona datą jej dokonania. 
12.12. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana, 
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 
12.13. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 
12.14 Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, 
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, Pawilon nr 5 - Sekretariat do dnia 03.08.2015 r. do godz. 11:00. 
13.2 Oferta złożona po terminie określonym w pkt 13.1. zostanie zwrócona zgodnie z art. 84 ust 2 
ustawy Pzp.  
 
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY 
13.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert. 
13.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie". 
13.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 
13.3. i 13.4. 
 
OTWARCIE OFERT 
13.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia. 
Otwarcie ofert jest jawne. 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.08.2015 r. o godz. 11:15 w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 
Górno, Pawilon nr 5, Sala konferencyjna. 
13.7. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie 
z punktem 13.3. i 13.4. nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
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14. Opis sposobu obliczenia ceny 
14.1 Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 
14.2 Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu oferty” (załącznik nr 
1 do niniejszej SIWZ). 
14.3 Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o Formularz ceny jednostkowej, stanowiący załącznik nr 
2A i 2B do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu ceny jednostkowej będą niezmienne w 
całym okresie realizacji zamówienia oraz stanowić będą podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą i wystawiania faktur VAT. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 
wszelkie koszty niezbędne dla realizacji zamówienia. 
14.4 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować 
łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ. 
14.5 Wszystkie ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. 
14.6 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności z wzoru umowy, 
stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
15. Opis kryteriów wyboru ofert i ich znaczenie  
 

Lp. Kryterium Ranga 

1. Cena 90% 

2. Doświadczenie Wykonawcy 10% 

 

15.1. Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: 

Wartość punktowa ceny  (C) 

 

      C min 

C = ---------  x 100 punktów x 90% 

         Co 

gdzie: 

C – waga ceny 

C min - cena najniższa, 

Co - cena oferty ocenianej. 

 

15.2. Wartość punktowa w kryterium: „Doświadczenie wykonawcy” 
  

15.2.1 Punktacja za kryterium „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” przyznana badanej ofercie, 
zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w oparciu o doświadczenie 
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Wykonawcy wykazane w Załączniku nr 4A i 4B wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą 
realizację. Zamawiający zastrzega, że w kryterium tym będzie oceniane wyłącznie doświadczenie 
Wykonawcy, a nie innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca ewentualnie polega w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp. Ocenie podlegać będzie liczba przeprowadzonych szkoleń wykazana przez Wykonawcę 
w wykazie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat głównych usług oraz dokumentach 
potwierdzających ich należytą realizację według następującego wzoru: 
 
        D of  

Dw = ---------------  x 100 punktów x 10% 

          D max 

gdzie: 

Dw – punkty za kryterium „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” przyznane badanej ofercie 

D of - liczba szkoleń wykazana w badanej ofercie, 

D max - największa liczba szkoleń wykazana w ramach doświadczenia wykazanego przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie spośród złożonych i dopuszczonych do oceny ofert. 

15.3 Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku w następujący sposób: 
 
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = C + Dw 
 
15.4 Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została za 
najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą liczbę punktów oraz, która odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i przedstawionym w niniejszej SIWZ. 
15.5 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną. 
 
16. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy 
16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z 
Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 
16.2 Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie 
umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
16.3. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu 
dokładnego terminu. 
 
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz. 
 
 
18. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy 
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18.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: 
a) gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych 
przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto. 

b) Terminy szkoleń w okresie trwania Umowy, mogą ulec zmianie na podstawie pisemnego 
porozumienia stron stanowiącego aneks do niniejszej umowy. 

c) Zmiany zaakceptowanego przez Zamawiającego wykładowcy, może nastąpić w przypadku 
zdarzenia losowego lub siły wyższej lub innych istotnych okoliczności, które uniemożliwiłyby 
przeprowadzenie szkolenia przez wskazanego wykładowcę (dla potrzeb Umowy strony postanawiają, 
że przez siłę wyższą należy rozumieć huragan, powódź, wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, 
nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, 
których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron), 
oraz wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:  

1) wskazany nowy wykładowca musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zawodowe nie mniejsze 
niż wykładowca zaakceptowany przez Zamawiającego dla przeprowadzenia danego szkolenia, 
(wskazany w załączniku nr 5 SIWZ) 

2) zmiana wykładowcy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

d) Zamawiający może żądać zmiany wykładowcy, wskazanego zgodnie z ust. lit. c) jeżeli uzna, że 
wykładowca nie daje gwarancji prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca jest obowiązany do zmiany wykładowcy w terminie 7 dni. 

e) zmiany terminu realizacji umowy. 

 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
19.1.Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej. 

19.2.Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179 - 198g) 

 
20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę stanowią dwa zadania (dwie części) 
które zostały opisane w pkt 3 niniejszej siwz. 
21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
22. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26. Informacje o podwykonawcach 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda w 
ofercie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo jak w Projekcie umowy - załącznik nr 8 do 
siwz. 
 
 
27. Wykaz załączników do siwz: 
 
1. Formularz Oferta - Załącznik nr 1 
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2. Formularz ceny jednostkowej - Załącznik nr 2A i 2B 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 

4. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4A i 4B 

5. Wykaz osób - Załącznik nr 5 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6 

7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 

8. Wzór umowy - Załącznik nr 8 

9. Oświadczenie o rodzaju podmiotu będącego organizatorem kształcenia – Załącznik nr 9 

10. RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO ŻYWIENIE ENTERALNE I 

PARENTERALNE Program przeznaczony dla pielęgniarek - Załącznik nr 10 

11. RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEG W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek - 

Załącznik nr 11 

12. RAMOWY PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

ZACHOWAWCZEGO BLOK SPECJALISTYCZNY Program przeznaczony dla pielęgniarek - Załącznik 

nr 12 

13. Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego – Warszawa Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL - Załącznik nr 13  

14. Program ramowy tematyki szkoleń dla lekarzy – Załącznik nr 14 

15. Autorski program szkoleń dla opiekunów – Załącznik nr 15 

16. Wymagania ogólne – Załącznik nr 16 

17. Regulamin i oświadczenia – Załącznik nr 17 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy: 

………...……………………………………………………………………………………………  

Adres (siedziba) Wykonawcy: 

…………………..………………………………………………………………………  

Telefon: .............................................. Faks: .............................................. 

e-mail: ..............................................@.................................................................................................... 

W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, wskazać 

ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane teleadresowe. 

 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 

Górno 

Nazwa 

zamówienia: 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE 

ORAZ KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO 

PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA 

LEKARZY 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE 

SOBIE Z PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, 

REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU) 

 

1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:  
 

 Zadanie nr 1 – Wybór organizatora kształcenia prowadzącego: kurs specjalistyczny - żywienie 

enteralne i parenteralne oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 

i pielęgniarstwa zachowawczego przeznaczonych dla pielęgniarek, oraz szkolenie opiekunów 

i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu (pielęgnacja, 

rehabilitacja, organizacja czasu) 
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Cenę netto ……………………zł (słownie:……………………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:……………………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:…………………………………………………………………zł) 

 

 Zadanie nr 2 - Wybór organizatora kształcenia prowadzącego kurs specjalistyczny - podstawy 

leczenia żywieniowego dla lekarzy 

Cenę netto ……………………zł (słownie:……………………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:……………………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:…………………………………………………………………zł) 

 

2. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom1): 
……………………………………………………………………… ……………………….. 

……………………………………………………………………… .……………………….. 

………………………………………………………………………. ………………………..   

……………………………………………………………………… ………………………..   

Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczam, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamówienie wykonam w terminie do 15 kwietnia 2016 r. od dnia podpisania umowy. 
7. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Wadium należy zwrócić na rachunek nr: ……………………………………………………………….. . 

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

1)
Wypełnić jeżeli dotyczy.
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Załącznik nr 2A 

…………………………………….. 

  (Pieczęć nazwa Wykonawcy) 

FORMULARZ CENY JEDNOSTKOWEJ – ZADANIE NR 1 

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego: kurs specjalistyczny - żywienie enteralne i parenteralne oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa 

zachowawczego przeznaczonych dla pielęgniarek, oraz szkolenie opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu (pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja 

czasu). 

Lp. 
Nazwa kursu, szkolenia 

Liczba 
uczestników 

Cena jednostkowa netto 
w przeliczeniu na jednego 

uczestnika 

Wartość szkolenia 
netto  

(b x c) 

Wartość szkolenia 
brutto  

(d + Vat) 

a B c d e 

1 
Kursu specjalistycznego - Żywienie enteralne i parenteralne dla 
pielęgniarek 

35  
  

2 
Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
przeznaczonego dla pielęgniarek 

35  
  

3 
Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
przeznaczonego dla pielęgniarek 

35  
  

4 
Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z 
pacjentem otępiennym w domu (pielęgnacja, rehabilitacja, 
organizacja czasu) 

200  

  

Ogółem   

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2B 

…………………………………….. 

  (Pieczęć nazwa Wykonawcy) 

FORMULARZ CENY JEDNOSTKOWEJ – ZADANIE NR 2 

Wybór organizatora kształcenia prowadzącego kurs specjalistyczny - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy 

Lp. 
Nazwa kursu, szkolenia 

Liczba 
uczestników 

Cena jednostkowa 
netto w przeliczeniu na 

jednego uczestnika 

Wartość 
szkolenia netto  

(b x c) 

Wartość 
szkolenia brutto 

(d + Vat) 

a B c d e 

1 
Kurs specjalistyczny - Podstawy leczenia żywieniowego dla 
lekarzy 

3  
  

 

 

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: WYBÓR ORGANIZATORÓW 

KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS 

KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I 

PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z 

PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA 

CZASU) 

oświadczam, że: 

 
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4A 

WYKAZ USŁUG – ZADANIE NR 1 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Nazwa zamówienia: WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE 

PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA 

PIELĘGNIAREK, 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY, 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM OTĘPIENNYM W 

DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU) 

Lp. 
Wartość usługi (brutto) 

Okres realizacji usługi 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 
Przedmiot usługi Wykonawca* 

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana/jest 
wykonywana (nazwa i 

adres) 

1      

2      

3      

…**       

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały 
wykonane/są wykonywane należycie:  
1) ...............................................................................  

2) ............................................................................... 
… 
  
* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
 
** UWAGA - w wykazie usług należy wskazać oprócz usług wskazywanych celem wykazania spełnienia 
warunków udziałów w postepowaniu, także inne tożsame usługi wykonane przez wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym 
okresie - celem wykazania doświadczenia Wykonawcy, które będzie oceniane jako jedno z kryteriów 
oceny ofert. Zamawiający zastrzega, że w kryterium tym będzie oceniane wyłącznie doświadczenie Wykonawcy, 

a nie innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca ewentualnie polega w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. 

 

 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4B 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG – ZADANIE NR 2 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Nazwa zamówienia: WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE 

PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA 

PIELĘGNIAREK, 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY, 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM OTĘPIENNYM W 

DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU) 

Lp. Wartość usługi  
(brutto) 

Okres realizacji usługi 
(data rozpoczęcia i 

zakończenia) 
Przedmiot usługi Wykonawca* 

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana/jest 
wykonywana (nazwa i 

adres) 

1      

2      

…**       

 

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały 
wykonane/są wykonywane należycie:  
 

1) ...............................................................................  

2) ...............................................................................  
..… 

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 
 
** UWAGA - w wykazie usług należy wskazać oprócz usług wskazywanych celem wykazania spełnienia 
warunków udziałów w postepowaniu, także inne tożsame usługi wykonane przez wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym 
okresie - celem wykazania doświadczenia Wykonawcy, które będzie ocenienia jako jedno z kryteriów 
oceny ofert. Zamawiający zastrzega, że w kryterium tym będzie oceniane wyłącznie doświadczenie Wykonawcy, 

a nie innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca ewentualnie polega w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. 

 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

WYKAZ OSÓB – WYKŁADOWCÓW  

prowadzących szkolenie 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Nazwa zamówienia: WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE 

PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA 

PIELĘGNIAREK, KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY, 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z PACJENTEM OTĘPIENNYM W 

DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA CZASU). 

 

a) Dla szkolenia z zakresu KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE 

osobą/osobami prowadzącymi szkolenie jest/są: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja * o 
podstawie 

dysponowania 
osobą 

1       

…       

 

b) Dla szkolenia z zakresu KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

PSYCHIATRYCZNEGO osobą/osobami prowadzącymi szkolenie jest/są: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja * o 
podstawie 

dysponowania 
osobą 

1       

…       
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c) Dla szkolenia z zakresu KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

ZACHOWAWCZEGO oraz Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych osobą/osobami 

prowadzącymi szkolenie jest/są: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja * o 
podstawie 

dysponowania 
osobą 

1       

…       

 

d) Dla szkolenia z zakresu Kursu specjalistycznego - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy 

osobą/osobami prowadzącymi szkolenie jest/są: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja * o 
podstawie 

dysponowania 
osobą 

1       

…       

 

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy 

Pzp, zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć do powyższego wykazu dowody na okoliczność, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: WYBÓR ORGANIZATORÓW 

KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS 

KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I 

PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z 

PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA 

CZASU) 

 
 

 - oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie należę do: 

 

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

 

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

 

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
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- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

- podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

 

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 

 

 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: WYBÓR ORGANIZATORÓW 

KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH: 

KURS SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KURS 

KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I 

PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK 

KURS SPECJALISTYCZNY - PODSTAWY LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA LEKARZY 

ORAZ SZKOLENIE OPIEKUNÓW I RODZIN OSÓB STARSZYCH - RADZENIE SOBIE Z 

PACJENTEM OTĘPIENNYM W DOMU (PIELĘGNACJA, REHABILITACJA, ORGANIZACJA 

CZASU) 

 
 - oświadczam, że: 

nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).  

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

...……………………………………………….…………………………………. 

...……………………………………………….…………………………………. 

...……………………………………………….…………………………………. 

...……………………………………………….…………………………………. 

 

............................................................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ...... 

 

o organizację kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu „ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE 

CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”. Projekt finansowany ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego 

 
 

zawarta w dniu ......... 2015 r. w Górnie pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II z 

siedzibą w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 Górno, wpisanego do rejestru stowarzyszeń KRS pod 

numerem 0000029906, NIP: 8140002902, Regon: 00029174700000,  zwanym dalej "Zamawiającym" 

reprezentowanym przez: 

 Elżbietę Burzyńską - kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

a, 

.............................................................................. z siedzibą w ..................................., 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ......................., NIP: ..................., 

Regon:..............., zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

........................................... -........................................, 

..........................................-........................................... . 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. Nr 113 poz. 759 ze zm.), przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienie 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: wybór organizatorów kształcenia 

prowadzących: kurs specjalistyczny - żywienie enteralne i parenteralne oraz kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa 

zachowawczego przeznaczonych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny - podstawy leczenia 

żywieniowego dla lekarzy oraz szkolenie opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie 

z pacjentem otępiennym w domu (pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu) w ramach 

projektu: 

„Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 zol dla osób starszych i przewlekle chorych w 

górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu 

Rzeszowskiego.,  
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w wyniku którego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i 

przeprowadzenia następujących kursów i szkoleń w ramach realizacji projektu 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB 

STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W GÓRNIE WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ”. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz 

środków Powiatu Rzeszowskiego.: 

1) kursu specjalistycznego dla 35 osób - żywienie enteralne i parenteralne 

przeznaczonego dla pielęgniarek; 

2) kursu kwalifikacyjnego dla 35 osób w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
przeznaczonego dla pielęgniarek; 

3) kursu kwalifikacyjnego dla 35 osób w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
przeznaczonego dla pielęgniarek; 

4) szkolenia dla 200 osób w modułach od 20 do 30 uczestników, przeznaczonego dla 
opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem otępiennym w domu 
(pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu), 

5)  kursu specjalistycznego dla 3 osób przeznaczonego dla lekarzy - podstawy leczenia 
żywieniowego dla lekarzy. 

Zwanymi w dalszej części umowy "Kursami". 

2. Wskazana przez Zamawiającego ogólna liczba uczestników poszczególnych szkoleń i 

liczba osób w grupach ma charakter orientacyjny i odpowiada szacunkowej liczbie 

osób, jaką Zamawiający zamierza przeszkolić w okresie obowiązywania Umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć liczby uczestników w ramach 

poszczególnych grup szkoleniowych, w ten sposób, że Zamawiający będzie 

uprawniony do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników w jednej grupie lub 

podgrupie szkoleniowej szkolenia z danej tematyki przy równoczesnym zmniejszeniu 

lub zwiększeniu liczby uczestników w innej grupie lub podgrupie szkoleniowej 

szkolenia z tej samej tematyki.  

 

3. Kurs o którym mowa w ust. 1 pkt 5 składać się będzie z części teoretycznej 

obejmującej wykłady. Pozostałe kursy składać się będą z części teoretycznej 

obejmującej wykłady oraz z części praktycznej, obejmującej warsztaty. 

 

4. Kursy zostaną przeprowadzone zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1039, z późn. zm.), 
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2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz.1923), 

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu 

dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów i 

pielęgniarek, 

4) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część, 

5) ramowymi programami poszczególnych kursów o których mowa w ust. 1, tj. 

a) Ramowym Programem Kursu Specjalistycznego Żywienia Eteralnego i 

Parenteralnego, - dla kursu o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

b) Ramowym Programem Kursu Kwalifikacyjnego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Zachowawczego – Blok Specjalistyczny – dla kursu o którym mowa w ust. 1 

pkt. 2, 

c) Ramowym Programem Kursu Kwalifikacyjnego w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Psychiatrycznego – Blok Specjalistyczny -  dla kursu o którym mowa w ust 1 

pkt. 3, 

d) Autorskim programem Wykonawcy – dla kursu o którym mowa w ust. 1 pkt. 4. 

e)  Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego – Warszawa 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL – dla kursu o którym mowa w ust. 1 pkt. 5. 

zwanymi w dalszej części umowy "Programami" stanowiącymi załącznik do 

SIWZ, 

5. Programy stanowią  podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego 

harmonogramu szkoleń.  

6. Szczegółowy harmonogram szkoleń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

7. Wszystkie Kursy zostaną przeprowadzone w całości w języku polskim. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada status Organizatora kształcenia, zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 15 

lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z 

późn.zm.), przez cały okres trwania umowy, 

2) posiada potencjał finansowy, techniczno-organizacyjny, osobowy, a także 

uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zapewniające prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programach 

poszczególnych Kursów, 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 
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wymaga aby Wykonawca przedstawił, jaki zakres zamówienia będzie realizować 

podwykonawcami, a jaki będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 

i zaniechania własne. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia 

podwykonawcom osoby prowadzące szkolenia muszą się wykazać doświadczeniem 

oraz kwalifikacjami tożsamymi z osobami wskazanymi załączniku nr 5 do SIWZ. 

§ 3 

1.  Część teoretyczna wszystkich kursów odbywać się będzie w placówce 

Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 

Górno, z wyjątkiem szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych które w wybranych 

modułach mogą odbywać się poza siedzibą Zamawiającego. 

2. Praktyki pielęgniarskie które ze względu na profil tematyczny nie będą mogły odbywać się w 
placówce Zamawiającego zostaną zrealizowane w okolicznych zakładach opieki zdrowotnej w 
odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego i w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

3. Miejscem odbywania praktyk dla opiekunów w ramach kursu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 
4 będą oddziały miejscowego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie, bądź okolicznych 
zakładów opieki zdrowotnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Wykonawca na  własny koszt zapewni dojazd uczestników do miejsca gdzie odbywać się 
będzie część praktyczna oraz teoretyczna szkoleń, Wykonawca poniesie też wszelkie koszty 
dojazdu uczestników szkoleń na miejsce zajęć i wykładów teoretycznych. Wykonawca 
zapewni zwrot kosztów podróży dojazdu na podstawie najtańszego środka lokomocji PKS, 
PKP drugiej klasy. W przypadku dojazdu własnym samochodem zwrot kosztów na podstawie 
najtańszego oświadczenia przewoźnika PKS, PKP drugiej klasy o cenie biletu (zgodnie z 
regulaminem - załącznik nr 17 do siwz). 

5. Zamawiający zastrzega, iż szkolenia nie mogą być prowadzone w dniach: 01.11.2015 r., 
11.11.2015r., 24-26.12.2015 r., 31.12.2015 r., 1.01.2016 r., 6.01.2016 r., 28.03.2016 r. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, aby terminy różnych szkoleń lub różnych grup 

szkoleniowych poszczególnych Kursów nie pokrywały się.  

7. Zamawiający zastrzega, że prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia będzie 

polegał na wykonaniu szkoleń przez osoby wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ. 

Odstępstwo od tej zasady może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w 

niniejszej umowie. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Organizacji szkoleń i przeprowadzenia poszczególnych Kursów zgodnie z 

odpowiadającymi im Programami, przy szczególnym uwzględnieniu założeń 

organizacyjno - programowych, planu nauczania, programu nauczania oraz wymagań 

dotyczących kadry dydaktycznej; 
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b) Opracowania szczegółowego harmonogramu (terminarza) szkoleń w uzgodnieniu z 

Zamawiającym oraz w oparciu o wymogi ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej wraz z aktami wykonawczymi; 

c) Zapewnienia wykładowców (w tym trenerów części praktycznej) posiadających 

uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną dla realizacji zamówienia 

wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ; 

d) Zapewnienia sprzętu i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z 

wymaganiami określonymi w załączniku nr 16 do SIWZ); 

e) Opracowania i dostarczenie materiałów szkoleniowych w języku polskim spełniających 

wymogi ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wraz z aktami 

wykonawczymi, w tym skryptów z każdego szkolenia dla uczestników, sprawozdań 

szkoleniowych i przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich. Dla każdego 

uczestnika szkolenia do materiałów szkoleniowych wykonawca dołączy w uzgodnieniu z 

zamawiającym literaturę fachową (oryginał) związaną z tematyką danego szkolenia o 

wartości nie mniejszej niż 50 zł brutto dla opiekunów, 100 zł brutto dla pielęgniarek i 150 

zł brutto dla lekarzy. 

f) Przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej przed 

terminem rozpoczęciem każdego szkolenia; 

g) Zapewnienia uczestnikom szkolenia poczęstunku w czasie przerwy kawowej i lunchu 

podczas seminariów. Szczegółowe wymagania w niniejszym zakresie zawiera Załącznik 

nr 16 niniejszej SIWZ. 

h) Rozesłania zaproszeń do uczestników szkoleń z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem; 

i) Zorganizowania części praktycznej (warsztatowej) szkoleń o których mowa w § 1 ust 1 

pkt od 1) do 4) w tym zapewnienie opiekuna części warsztatowej wybranego przez 

Zamawiającego w przypadku praktyk/ćwiczeń/warsztatów odbywanych na miejscu u 

Zamawiającego, lub w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku 

praktyk/warsztatów/ćwiczeń realizowanych w podmiotach zewnętrznych; 

j) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek 

dzieł powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy; 

k) Przeprowadzenia egzaminów weryfikujących efekty szkolenia zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wraz z aktami 

wykonawczymi; 

l) Wystawiania certyfikatów indywidualnym uczestnikom szkolenia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do ustalenia wzoru certyfikatu; 

m) Wykonawca winien dokonać naboru na szkolenia dla opiekunów i rodzin osób 

starszych poprzez ogłoszenia w mediach: prasa i telewizja wraz z poniesieniem kosztów 

w tym zakresie. 
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n) Zapewnienia sal wykładowych do przeprowadzenia wykładów/seminariów wraz z 

wyposażeniem wymaganym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 

16 do SIWZ w przypadku szkoleń gdzie część teoretyczna może być realizowana poza 

siedzibą Zamawiającego tj. szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych.  

o) Wykonawca w trakcie trwania każdego ze szkoleń oraz kursów objętych niniejszym 

zamówieniem zapewni przygotowanie, wydrukowanie i dostarczone na miejsce szkolenia 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia materiałów szkoleniowych (w języku polskim) 

przeznaczonych dla uczestników składających się z programu szkolenia oraz innych 

materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowcę; 

p) wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia 

najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy pokwitują odbiór materiałów 

własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od 

Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do 

rozliczenia całej usługi; 

r) Wykonawca przedłoży program szkolenia oraz harmonogram szkolenia i wskaże 

miejsca zajęć praktycznych nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

s) Wykonawca zapewnia najwyższy poziom merytoryczny szkolenia (treści szkolenia 

wzbogacone o najnowsze osiągnięcia naukowe i wiedzę w tym zakresie) oraz sprzęt i 

akcesoria niezbędne do przeprowadzenia szkolenia na najwyższym dostępnym poziomie 

technicznym (w tym m.in. nowoczesny fantom reanimacyjny podczas ćwiczeń w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy). 

t) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleń (wzór w formie 

elektronicznej przekazany będzie przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

szkolenia): dziennych list obecności uczestnika projektu, protokołów odbioru materiałów 

szkoleniowych, zaświadczenia ukończenia szkolenia i przekazanie kompletu oryginałów 

ww. dokumentów Zamawiającemu nie później niż do 7 dni kalendarzowych od 

zakończenia szkolenia.  

u) Przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania 

praktyk dla  uczestników szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt catering w miejscu 

prowadzenia kursów i szkoleń. Szczegółowo wymagania w zakresie Cateringu zostały 

zawarte w SIWZ, będzie się on składał z: 

1) przerwy kawowej:- w formie szwedzkiego stołu podczas każdego wykładu (kawa, 

herbata cukier w saszetkach, śmietanka do kawy oraz cytryna w plastrach – bez 

ograniczeń; woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach po 0,5l -po 2 

butelki na osobę dziennie; ciastka kruche – po 100 g na osobę dziennie. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastawę stołową i sztućce 

2) lunch – jeden raz w ciągu każdego dnia wykładowego - dla każdego uczestnika 

zupa (min. 200ml), drugie danie: sztuka mięsa/ryba (min. 100g), dodatek 

(ziemniaki, kluski, ryż, kasza min. 150g), surówka/sałatka (min. 50g); kompot/sok 
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owocowy (min. 200ml). Obowiązkowe zapewnienie wersji wegetariańskiej lub 

wegańskiej w liczbie zadeklarowanej przez uczestników na początku każdego dnia 

wykładowego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące do spożycia posiłku oraz 

zastawę stołową i sztućce. 

§ 5 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: 

1) Kursu specjalistycznego - Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek - od 

17.08.2015 r. do 07.10.2015 r.; 

2) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 

przeznaczonego dla pielęgniarek - od 14.08.2015 r. do 07.01.2016 r.; 

3) Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 

przeznaczonego dla pielęgniarek - od 22.08.2015 r. do 22.02.2016 r.;  

4) Kursu specjalistycznego - Podstawy leczenia żywieniowego dla lekarzy – do 

31.08.2015 r.; 

5)  Szkolenia opiekunów i rodzin osób starszych - radzenie sobie z pacjentem 

otępiennym w domu (pielęgnacja, rehabilitacja, organizacja czasu) – od dnia 

22.08.2015 r. do 15.04.2016 r. 

2. Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z SIWZ oraz poszczególnymi 

złącznikami, które stanowią integralną część umowy, umową i szczegółowym 

harmonogramem szkoleń przedłożonym przez Wykonawcę po zawarciu umowy. 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram dla poszczególnych Kursów 

oraz wskaże miejsce przeprowadzenia zajęć praktycznych najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia zawarcia umowy, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag do harmonogramu, o którym 

mowa w ust. 2 w terminie 10 dni od jego otrzymania. Wykonawca obowiązany jest 

uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie 5 dni i przekazać Zamawiającemu 

skorygowany harmonogram szkoleń. W przypadku nieuwzględnienia uwag 

Zamawiającego lub nieprzekazania skorygowanego harmonogramu w w/w terminie 

uważa się, że Wykonawca związany jest harmonogramem z uwagami Zamawiającego.  

4. Terminy szkoleń w okresie trwania Umowy, mogą ulec zmianie na podstawie 

pisemnego porozumienia stron stanowiącego aneks do niniejszej umowy.  

5. Jeśli z przyczyn obiektywnych, uczestnik szkolenia nie może wziąć udziału w 

szkoleniu w terminie określonym dla tego uczestnika w szczegółowym 

harmonogramie szkoleń, Wykonawca umożliwi temu uczestnikowi wzięcie udziału w 

danym szkoleniu lub jego części w innym terminie, wraz z inną grupą szkoleniową lub 

podgrupą.  

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 
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§ 6 

1. W terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego szkolenia dla 

każdej z przewidzianych grup Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do 

akceptacji Zamawiającemu listy wykładowców spełniających wymagania określone w 

Umowie i Programach wraz z informacjami potwierdzającymi spełnianie wymagań.  

2. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiającego wykładowcy, może nastąpić w 

przypadku zdarzenia losowego lub siły wyższej lub innych istotnych okoliczności, 

które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia przez wskazanego wykładowcę 

(dla potrzeb Umowy strony postanawiają, że przez siłę wyższą należy rozumieć 

huragan, powódź, wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą hospitalizację, 

pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, 

których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na 

sytuację Stron), oraz wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:  

1) wskazany nowy wykładowca musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe nie mniejsze niż wykładowca zaakceptowany przez Zamawiającego dla 

przeprowadzenia danego szkolenia (wskazany w załączniku nr 5 SIWZ),  

2)  zmiana wykładowcy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

3.  Zamawiający może żądać zmiany wykładowcy, wskazanego zgodnie z ust. 2 jeżeli 

uzna, że wykładowca nie daje gwarancji prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany do zmiany wykładowcy w terminie 7 

dni.  

§ 7 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z 

Umową. Szczegółowe dane na temat sposobu zbierania danych osobowych 

uczestników szkoleń Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Wykonawca oświadcza, że będzie w tym zakresie przestrzegał wytycznych 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych 

osobowych, wymagane przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub 

innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie 

powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie 
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określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).  

6. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają 

wyłącznie pracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę 

do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia 

odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania 

niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia 

wystawione swoim pracownikom na każde żądanie Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych, zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica 

ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  

9. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych zarówno przez Wykonawcę i jego pracowników, jak i podwykonawców 

§ 8 

1. Łączna wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji. Umowy nie 

przekroczy …..………. PLN (słownie 

…………………………………………………………………………………… PLN). 

Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie brutto, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w dniu podpisania Umowy, nie przekroczy 

……………….. PLN (słownie: 

……………………………………………………………………………….. PLN).  

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obliczona 

zostanie jako iloczyn cen jednostkowych szkoleń, określonych w ofercie, 

stanowiącym załącznik do umowy i rzeczywistej ilości uczestników szkoleń.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie w częściach, osobno za 

każdy przeprowadzony Kurs, zgodnie z ceną jednostkową określoną w ofercie, przy 

czym wynagrodzenie za Kurs, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 będzie wypłacane po 

zakończeniu każdego z modułów. W przypadku wykonywania zamówienia przy 

udziale podwykonawców warunkiem dokonania płatności jest wykazanie przez 

wykonawcę dokonania płatności należności na rzecz podwykonawców. 

4. Wykonawca, po zakończeniu  każdego z Kursów, a w przypadku Kurs, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, po zakończeniu każdego z modułów, wystawi fakturę 
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częściową za przeprowadzone szkolenia w oparciu o ilość uczestników danego 

Kursu/modułu, ustaloną na podstawie listy obecności w czasie Kursu/modułu.  

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru Kursu/modułu wraz z dokumentacją. Podstawą 

podpisania protokołu odbioru Kursu/modułu będzie przeprowadzenie szkolenia z 

danej tematyki określonej w § 1 Umowy dla danej grupy oraz przekazanie 

Zamawiającemu wymaganych niniejszą Umową dokumentów tj.  

1)  materiałów szkoleniowych;  

2) listy obecności;  

3)  certyfikatów dla uczestników,  

4) raportów ewaluacyjnych, formularzy badania ankietowego.  

6. Faktury wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest doręczyć do siedziby Zamawiającego, pod adres wskazany w części 

wstępnej Umowy. Płatności będą realizowane przelewem w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

§ 9 

1. Wykonawca, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym Wykonawca powierzył 
wykonywanie usług objętych niniejszą umową zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do wszelkich dzieł (w szczególności elementów graficznych) i utworów 

wytworzonych w ramach realizacji niniejszej umowy na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzania jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – 

wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenia utworu do 

pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz Internetu 
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2. Wykonawca zezwala niniejszym na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego 

opracowań dzieła, a także do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi w sposób 

określony w ust. 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania 

zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

3. Przeniesienie praw autorskich odbywa się w ramach łącznego wynagrodzenia 

określonego w przedmiotowej umowie. 

§ 11 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 
zasadzie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w przeprowadzeniu i zakończeniu któregokolwiek z Kursów w terminie  o 
którym mowa w Umowie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy 
dzień opóźnienia, 

2) za nieprzedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu 
szkoleń w terminie określonym Umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego netto, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie 
świadczenia usług objętych umową, w tym danych osobowych uczestników Kursów,  w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

4) za nieprzekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji 

elektronicznej na 7 dni roboczych przed terminem każdego Kursu, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Naliczone kary umowne Zamawiający będzie mógł potrącić z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość 
kary umownej na zasadach ogólnych. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo 
właściwe dla aktualnej siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA* 

 

............................................................................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak 

…………………………… oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas Wykonawca 

jest**: 

 uczelnią/szkołą prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

 medycznych – wpisaną do rejestru …………………………………, pod nr 

 ………………………………, 

 

 podmiotem leczniczym – wpisanym do rejestru ………………………………, pod nr 

 ……………….…………………, 

 

 • podmiotem prowadzącym kształcenie podyplomowe – wpisanym do rejestru 

 …………………………………, pod nr ………………………………… . 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem świadom/a/i 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

....................................... 

      (miejsce, data) 

.................................................................. 

      (podpis osoby uprawnionej  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

* Dotyczy podmiotów, które mogą być organizatorami kształcenia na podstawie art. 75 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1435). 

** Niepotrzebne skreślić. 


