DA/PM/-232-2/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Usługa udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach
staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ)
Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock
fax (...)24 366-54-00 wew. 240
http:/ www.pwszplock.pl
e-mail: zamowienia@pwszplock.pl
NIP 774-24-72-620; REGON 611038403
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30.
2.

Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn. „Usługa udostępnienia placówki
oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego,
pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”.
Część 1:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
w oddziale gastroenterolgicznym.
Część 2:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
w oddziale chorób metabolicznych albo oddziale endokrynologicznym.

Część 3
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
w oddziale hematologicznym.

Część 4:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
w oddziale kardiochirurgicznym.

Część 5:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
w oddziale chirurgii naczyniowej.
Część 6:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek na
bloku operacyjnym kardiochirurgii.
Część 7:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek na
bloku operacyjnym chirurgii naczyń.
Część 8:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek na
bloku operacyjnym chirurgii plastycznej.
Część 9:
Udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na
Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek na
bloku operacyjnym transplantologii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II Ogłoszenia o zamówieniu.
800 00 000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
803 00 000-7 Usługi szkolnictwa wyższego.
3.2.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie prowadził usługi osobiście, Zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących usługę edukacyjną w trakcie realizacji
zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wyżej opisanego wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 83
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe
na jedną lub dowolne lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym każdą
wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia
(oddzielne zamówienie), dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
Szczegółowy opis poszczególnych części zawiera dział II – opis przedmiotu zamówienia.

4.
5.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5
Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, które posiadają lub są:
Dla części 1
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
posiada specjalizację
w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego,
zachowawczego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie
Dla części 2
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa;
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
zachowawczego/internistycznego
- posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa i ukończony kurs kwalifikacyjny w
dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie
Dla części 3
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego,
zachowawczego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Dla części4
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
kardiologicznego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.
Dla części 5
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.
Dla części 6
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.
Dla części 7
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.
Dla części 8
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.
Dla części 9
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej
jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt
2 SIWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie

5.5.

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
5.6. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia ofert w zakresie art. 87 ust. 2.
5.7. Zamawiający stosować będzie przesłanki:
a) unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ustawy Pzp,
b) odrzucenia oferty wskazane w art. 89 ustawy Pzp.
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi
Załącznik nr 3.
6.4. Inne dokumenty:
- formularz ofertowy,
- pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy)
- informacja o spełnianiu poza cenowych kryteriów.
7) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
2.
7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub
brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z
2016 r. poz. 147 i 615).
8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Patrycja Marciniak, zamowienia@pwszplock.pl numer fax. 24 366–54-00 wew. 240
8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.

9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
10.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1.
10.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
10.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
10.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
10.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
10.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta na świadczenie pn. „Usługa udostępnienia placówki oraz

przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży
na
Kursie
specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa
internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”.
DA/PM/-232-2/19. Nie otwierać do 14.01.2019 r. godz. 13:00”
10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
10.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu pn. „Usługa
udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży
na
Kursie
specjalistycznym
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek”.
DA/PM/-232-2/19. Nie otwierać do 14.01.2019 r. godz. 13:00”

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
10.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu
pn. „Usługa

udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach
staży
na
Kursie
specjalistycznym
w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego
dla pielęgniarek”.
DA/PM/-232-2/19. Nie otwierać do 14.01.2019 r. godz. 13:00”
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce i termin składania ofert: siedzibie Zamawiającego – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Kancelaria , pok. B 202, do dnia 14.01.2019
roku do godz. 12:45.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi 14.01.2019 roku o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego, sala B
104.
11.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
11.4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1 Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.
13.2 Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
13.3 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
13.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla wszystkich
części zamówienia:


kryterium „Cena”:
a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
L cena = (C min / C) x 60 pkt

gdzie:
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej.
- „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo”:
a) znaczenie kryterium - 40 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „”:
Gdy Wykonawca (placówka w której odbywać się będą staże) wykaż, iż :
- nie posiada doświadczenia w prowadzeniu zajęć praktycznych, otrzyma 0
pkt,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych na do 1 roku lub 1 rok,
otrzyma 20 pkt,
- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych powyżej 1 roku,
otrzyma 40 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium, obliczonych wg. wzoru:
P= LC+LD
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
LD - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie w
prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo”.
17. Adres strony internetowej zamawiającego.
www.pwszplock.pl
18. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Dział III.
19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”,
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4lat,
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
a. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
-

b.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie:
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

19. Niżej wymienione załączniki stanowią jej treść:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
4) Załącznik nr 4 – wykaz osób,

5)
6)
7)

Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. poza cenowego kryterium oceny ofert,
Dział II – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Dział III - wzór umowy.

Płock, 04.01.2019 r.
Treść Ogłoszenia z załącznikami zatwierdzam

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

DZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla części 1
Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa internistycznego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Oddział gastroenterologiczny.
Moduł IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu pokarmowego
Liczba godzin: 35 godzin x 7 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, zachowawczego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie
Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 2
Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa internistycznego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Oddział chorób metabolicznych albo oddział endokrynologiczny.
Moduł IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu endokrynologicznego.
Liczba godzin: 35 godzin x 7 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa;
posiada
tytuł
specjalisty
w
dziedzinie
pielęgniarstwa
diabetologicznego,
zachowawczego/internistycznego
- posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa i ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie
pielęgniarstwa diabetologicznego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 3

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa internistycznego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Oddział hematologiczny
Moduł IV Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami hematologicznymi
Liczba godzin: 35 godzin x 9 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, zachowawczego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 4

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa chirurgicznego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Oddział kardiochirurgiczny.
Moduł IV:

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz

torakochirurgii.
Liczba godzin: 14 godzin x 7 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, kardiologicznego,
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 2-dniowe.

Dla części 5

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa chirurgicznego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Oddział chirurgii naczyniowej
Moduł IV :

Pielęgnowanie pacjenta w oddziale kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz

torakochirurgii.
Liczba godzin: 28 godzin x 7 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 6
Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa operacyjnego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Blok operacyjny kardiochirurgii
Moduł IV Pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej
Liczba godzin: 35 godzin x 5 grup – 29 uczestników
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 7-dniowe.

Dla części 7

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa operacyjnego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Blok operacyjny chirurgii naczyń
Moduł IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii naczyń
Liczba godzin: 42 godziny x 5 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 8

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa operacyjnego w ramach Kształcenia podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Blok operacyjny chirurgii plastycznej
Moduł IV Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
Liczba godzin: 35 godzin x 5 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 3-dniowe.

Dla części 9

Przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie
Pielęgniarstwa operacyjnego w ramach Kształcenie podyplomowego.
Miejsce realizacji stażu- Blok operacyjny transplantologii
Moduł : Pielęgniarstwo operacyjne w transplantologii
Liczba godzin: 21 godzin x 5 grup – (6 osobowe)
Opiekunem stażu może być pielęgniarka/pielęgniarz spełniająca co najmniej jeden z warunków:
- posiada tytuł mgr pielęgniarstwa,
- posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
- posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
- min. 5 lat stażu pracy w przedmiotowym zakresie.

Termin realizacji: od dnia podpisania do 30.06.2019 r.
Staże 2-dniowe.

Dział III

WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI od 1do 9
zawarta w dniu ………………………………… r. pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-2472-620 reprezentowaną przez: Rektora PWSZ w Płocku, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”.
Strony zawierają umowę w trybie zamówienia na usługi społeczne (art. 138o) dla
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm), który został rozstrzygnięty
dnia ………………. o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części ………………
zamówienia, polegające na udostępnieniu przez Wykonawcę kadry, pomieszczeń oraz sprzętu
celem przeprowadzenia części praktycznej – stażu podczas kursu specjalistycznego
…………………………………….w zależności od złożonej oferty
2.Wykonawca zapewni staż w…………………………………………………….( w zależności od
złożonej oferty)

§2
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa ogłoszenie o zamówienie i szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowiąca wraz z ofertą Wykonawcy integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić staż w ilości ……………….. godzin dla
części…….. (w zależności od złożonej oferty) grup uczestników przy założeniu, iż wielkość
grupy nie może przekroczyć liczby 5-6 osób w trakcie ……………….dni.
3. Wykonawca zapewni opiekuna stażu, tj. pielęgniarkę z minimum 5 lat stażu pracy w
przedmiotowej dziedzinie , spełniającą co najmniej jeden z warunków zależności od złożonej
oferty:
a) ……………………………………………………………………………………………..
4. Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia na stażu w zakresie części 1:
a) Analizowanie wyników badań laboratoryjnych.
b) Ocena stanu pacjenta za pomocą badania fizykalnego oraz wystandaryzowanych skal, np. do
kontroli liczby i wyglądu wypróżnień – skala BSS w zespole jelita nadwrażliwego; do oceny
nasilenia dolegliwości bólowych i stopnia aktywności choroby – skala CDAI w Chorobie
Leśniowskiego-Crohna; stanu odżywienia MNA; natężenia bólu VAS.
c) Przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz sprawowanie opieki nad chorymi w trakcie i po
wykonaniu zabiegu diagnostycznego i terapeutycznego:  gastroskopii;  rektosigmoidoskopii;
 kolonoskopii/endoskopii kapsułkowej;  biopsji wątroby;  nakłucia otrzewnej.
d) Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, realizowanie i sprawdzanie efektów
podejmowanych działań.
e) Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania.

f) Nadzorowanie nad realizacją procesu pielęgnowania u pacjentów ze schorzeniami układu
pokarmowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane podczas
rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i interdyscyplinarnych.
g) Prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjenta i jego rodziny.
h) Udział w leczeniu żywieniowym dojelitowym i pozajelitowym.
Części 2:
a) Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe stanu zdrowia pacjentów ze schorzeniami
endokrynologicznymi.
b) Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, planu opieki oraz realizowanie i dokumentowanie
przebiegu opieki.
c) Nadzorowanie realizacji planu opieki, zwłaszcza rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i
interdyscyplinarnych.
d) Podejmowanie działań zapobiegających ostrym powikłaniom chorób endokrynologicznych oraz
udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia.
e) Przygotowanie chorego i przeprowadzenie testu OGTT.
f) Oznaczenie i interpretowanie wyniku glikemii (za pomocą glukometru), glukozurii,
mikroalbuminurii, ketonurii.
g) Interpretowanie wyniku hemoglobiny glikowanej HbA1c.
h) Wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej dla chorego leczonego metodą FIT.
i) Ocena należnej masy ciała, zapotrzebowania energetycznego, zapotrzebowania na wymienniki
węglowodanowe, wymienniki białkowo-tłuszczowe.
j) Podawanie insuliny za pomocą wstrzykiwacza insulinowego (penu).
k) Podłączenie pompy infuzyjnej.
l) Dokonywanie doraźnej korekty dawki insuliny szybko- lub krótkodziałającej w szczególnych
sytuacjach.
ł) Obserwowanie i ocenianie miejscowych zmian skórnych u osób leczonych insuliną.
m) Przygotowanie chorego ze schorzeniami endokrynologicznymi do samoopieki.
Części 3:
a) Rozpoznawanie stanu zagrożenia życia w przebiegu chorób układu krwiotwórczego i
udzielanie pierwszej pomocy pacjentom.
b) Ocenianie funkcji układu krwiotwórczego (ocena pod kątem objawów specyficznych i
niespecyficznych chorób krwi), dolegliwości i zachowania chorego za pomocą badania
podmiotowego i przedmiotowego oraz badań laboratoryjnych.
c) Wykonanie leukaferezy manualnej.
d) Wykonanie upustu krwi.
e) Przygotowywanie zestawu do: punkcji lędźwiowej, biopsji szpiku i trepanobiopsji z talerza
kości biodrowej, leukaferezy manualnej, upustów krwi i płynów ustrojowych, założenia
cewnika centralnego.
f) Asystowanie przy biopsji aspiracyjnej, trepanobiopsji, zakładaniu cewnika centralnego.
g) Przygotowywanie pacjenta do badań diagnostycznych:
 biopsja aspiracyjna szpiku;
 trepanobiopsja;
 iopsja aspiracyjna cienkoigłowa węzłów chłonnych.
h) Wykonanie próby Rumpla Leede’a.
i) Ocenianie stopnia pancytopenii za pomocą kryteriów wg WHO.
j) Ocenianie stanu jamy ustnej, natężenia bólu, zagrożenia powikłaniami w wyniku
pancytopenii za pomocą skal.
k) Ocenianie zagrożenia krwawieniami spowodowanymi zaburzeniami hemostazy za pomocą
kwestionariuszy.

l) Przygotowywanie pacjenta do podawania leków drogą podskórną przy uwzględnieniu jego
stanu.
ł)Dokumentowanie stanu zdrowia pacjenta i formułowanie diagnozy pielęgniarskiej u pacjenta
z chorobą układu krwiotwórczego.
m) Opracowywanie indywidualnego planu opieki nad pacjentami z chorobami układu
krwiotwórczego.
n) Opracowywanie i realizowanie programu edukacji zdrowotnej dla wybranego pacjenta w
zakresie ochrony przed następstwami obwodowej pancytopenii.
Dla części 4:
a) Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych.
b) Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.
c) Monitorowanie stanu chorego po zabiegu operacyjnym, w tym podłączenie chorego do
urządzeń monitorujących i pomiarowych oraz interpretacja odczytywanych parametrów.
d) Monitorowanie bólu u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym.
e) Usprawnianie ruchowe chorego po zabiegu kardiochirurgicznym.
Dla części 5:
a) Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych (np. arteriografia).
b) Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego (wykonywanego metodą otwartą i metodą
wewnątrznaczyniową).
c) Monitorowanie stanu chorego po zabiegu operacyjnym.
d) Ocena rany owrzodzeniowej, pomiar powierzchni rany i jej zaopatrzenie właściwie dobranym
opatrunkiem.
e) Stosowanie kompresjoterapii.
f) Pomiar wskaźnika kostka-ramię.
g) Monitorowanie bólu.
h) Usprawnianie ruchowe chorego po amputacji kończyny.
i) Prowadzenie działań zapobiegających powikłaniom pooperacyjnym.
j) Edukowanie chorego w zakresie postępowania w domu po leczeniu szpitalnym.
Dla części 6:
a)
Przygotowanie sali operacyjnej, obłożenia, instrumentarium, materiału szewnego i
opatrunkowego do specjalistycznych zabiegów operacyjnych w kardiochirurgii i kardiologii
inwazyjnej.
b)
Przygotowanie się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki w zależności od
pełnionej funkcji pielęgniarki instrumentującej i pomagającej.
c)
Obsługiwanie aparatury medycznej i przygotowanie jej do zabiegu operacyjnego na bloku
operacyjnym kardiochirurgicznym i kardiologii inwazyjnej.
d)
Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym w zależności od wykonywanego zabiegu
operacyjnego w kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
e)
Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w kardiochirurgii dotyczących choroby
niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca, tętniaków aorty piersiowej, guzów serca i
transplantacji serca i płuc.
f)
Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w kardiologii inwazyjnej (przezskórnych
zabiegów pozawieńcowych, wszczepiania elektrostymulatorów serca, zabiegów hybrydowych i
chirurgicznego leczenia migotania przedsionków) i współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany
pooperacyjnej.
g)
Zabezpieczenie
materiału
biologicznego
do
badań
histopatologicznych
i
mikrobiologicznych.
h)
Uporządkowanie sali operacyjnej i stanowiska pracy po zabiegu operacyjnym.

i)
Przygotowanie zestawu operacyjnego do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.
j). Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na bloku
kardiochirurgicznym i kardiologii inwazyjnej.
Dla części 7:
Przygotowanie sali operacyjnej, bielizny, instrumentarium, materiału dodatkowego i
szewnego do zabiegu operacyjnego w klasycznej i endowaskularnej chirurgii naczyniowej.
b)
Przygotowanie się do instrumentowania zgodnie z obowiązującymi procedurami i
standardami obowiązującymi w aseptyce w zależności od pełnionej funkcji pielęgniarki
instrumentującej i pomagającej.
c)
Obsługiwanie aparatury medycznej i przygotowanie jej do zabiegu operacyjnego w bloku
operacyjnym chirurgii naczyniowej.
d)
Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym w zależności od techniki wykonywanego zabiegu
operacyjnego w chirurgii naczyniowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
e)
Instrumentowanie do klasycznych i endowaskularnych zabiegów operacyjnych w ostrym i
przewlekłym niedokrwieniu kończyn, zwężeniu tętnic szyjnych, tętniaków aorty brzusznej oraz
wytwarzania dostępów naczyniowych do dializ i współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany
pooperacyjnej.
f)
Zabezpieczenie materiału biologicznego do badań histopatologicznych.
g)
Uporządkowanie sali operacyjnej i stanowiska pracy po zabiegu operacyjnym.
h)
Przygotowanie zestawu operacyjnego do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
i procedurami wewnątrzszpitalnymi.
i)
Prowadzenie pielęgniarskiej dokumentacji medycznej obowiązującej w bloku operacyjnym
chirurgii naczyniowej, archiwizowanie danych dotyczących operacji i dekontaminacji sprzętu.
j)
Zapobieganie ekspozycji na materiał biologiczny oraz szkodliwe czynniki fizyczne i
chemiczne całego personelu bloku operacyjnego.
Dla części 8:
a) Przygotowanie sali operacyjnej, bielizny, instrumentarium, materiału dodatkowego i
szewnego
do
specjalistycznych
zabiegów
operacyjnych
w
chirurgii
plastycznej/rekonstrukcyjnej.
b) Przygotowanie się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki w zależności od pełnionej
funkcji pielęgniarki instrumentującej i pomagającej.
c) Obsługiwanie aparatury medycznej i przygotowanie jej do zabiegu operacyjnego na bloku
operacyjnym chirurgii plastycznej/ rekonstrukcyjnej.
d) Współudział w ułożeniu pacjenta na stole operacyjnym w zależności od wykonywanego
zabiegu operacyjnego w chirurgii plastycznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
e) Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w chirurgii plastycznej/ rekonstrukcyjnej
obejmujących przeszczepy skóry, operacyjne leczenie oparzeń, operacyjne powiększenie
gruczołu sutkowego, rekonstrukcje gruczołu piersiowego, zabiegi z zakresu chirurgii
kosmetycznej (wygładzenie zmarszczek, plastyka małżowiny ucha, plastyka powłok brzucha) i
współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany pooperacyjnej.
f) Zabezpieczenie materiału biologicznego do badań histopatologicznych.
g) Uporządkowanie sali operacyjnej i stanowiska pracy po zabiegu operacyjnym.
h) Postępowanie po zabiegu operacyjnym z narzędziami chirurgicznymi zgodnie z
obowiązującymi zasadami.
i) Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.
Dla części 9:

a) Przygotowanie sali operacyjnej, obłożenia, instrumentarium, materiału szewnego i
opatrunkowego do zabiegów operacyjnych w transplantologii.
b) Przygotowanie sali operacyjnej, obłożenia, instrumentarium, materiału szewnego i
opatrunkowego do pobrania wielonarządowego.
c) Przygotowanie się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki w zależności od
pełnionej funkcji pielęgniarki instrumentującej i pomagającej.
d) Obsługiwanie aparatury medycznej i przygotowanie jej do zabiegu operacyjnego na bloku
operacyjnym transplantologicznym.
e) Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym w zależności od wykonywanego zabiegu
operacyjnego w transplantologii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
f) Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych w transplantologii dotyczących transplantacji
narządów, tkanek i współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany pooperacyjnej.
g) Instrumentowanie do zabiegów operacyjnych podczas pobrań wielonarządowych i
współuczestniczenie w zaopatrzeniu rany pooperacyjnej.
h) Zabezpieczenie
materiału
biologicznego
do
badań
histopatologicznych
i
mikrobiologicznych. i). Uporządkowanie sali operacyjnej i stanowiska pracy po zabiegu
operacyjnym.
j) Przygotowanie zestawu operacyjnego do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.
k) Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w
transplantologii,
5. Zamawiający zobowiązany jest przekazać w dniu podpisania umowy imienny wykaz
uczestników kursu.

§3
1. Wykonawca zapewnia warunki do odbywania szkolenia, w tym przede wszystkim odpowiedni
sprzęt oraz kadrę szkolącą.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo z
należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego.
3. Zamawiający dostarczy w dniu zawarcia umowy w formie załącznika szczegółowy program
zajęć stażowych.
§4
1. Wykonawca zapewnia opiekuna stażu pielęgniarek, który spełnia warunki do prowadzenia
zajęć praktycznych szkolenia specjalizacyjnego, zatwierdzonego do realizacji przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
2. Zamawiający nie zawiera osobnych umów z opiekunami staży.
3. Opiekun stażu pełni funkcję nadzoru merytorycznego nad uczestnikami szkolenia
specjalizacyjnego na terenie placówki stażowej.
4. Osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny ze strony Zamawiającego jest Kierownik
Merytoryczny kursu specjalistycznego , który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i
położnych /DZ. Ust. Nr 197, poz.1923/.
5. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia

Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do
dalszego
przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
Zamawiający oświadcza, że uczestnicy kursu posiadają ubezpieczenie
nieszczęśliwych wypadków i OC oraz aktualne badania lekarskie.

od

następstw

§6
1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
a) …………. brutto za jednego uczestnika szkolenia specjalizacyjnego objętego umową, za
każdy dzień trwania szkolenia(dzień, w którym odbywają się zajęcia bez względu na liczbę
godzin) tj. ………………. za ….. dni stażu dla ……. uczestników,
b) wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie specjalizacyjne w kwocie …………… brutto
za grupę za jeden dzień stażu( dzień, w którym odbywają się zajęcia bez względu na liczbę
godzin) tj. ……………… za ……………. dni stażu dla…………………. grup.
2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu usługi, w terminie 14 dni na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone
uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.
2. W okresie odbywania szkolenia stażystom nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP:………………………………..
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ……………... r. do 30.06.2019 r.
2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 7:30 do 15:00.
§8
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
określił warunki takiej zmiany.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
b) przedłużenia terminu umowy w przypadku zmian w organizacji procesu dydaktycznego,
c) aktualizacji sposobu i zakresu prowadzonych zajęć ze względu np. na zmiany
obowiązujących przepisów,
d) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
 zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
 zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty, niepokoje,
strajki,
e) skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wcześniejszego zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
§9
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności zmian.
2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
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§10
Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę w przypadku utraty możliwości realizacji
umowy ze względów technicznych, organizacyjnych, sanitarnych itp. oraz w przypadku nie
wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązków określonych w umowie.
Ponadto umowa może zostać rozwiązana za zgodną wolą stron w każdym czasie.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym
terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeżeli elementy
świadczonej usługi będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na
piśmie.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.
Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona
jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu).
Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.
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