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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiającym jest: 
      Akademia Pomorska w Słupsku 
      ul. Arciszewskiego 22a 
     76-200 Słupsk   

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 138o o wartości szacunkowej 
mniejszej niż 750 000 euro wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku www.apsl.edu.pl oraz 
na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji 

medycznej dla kadry dydaktycznej i technicznej oraz dla studentów AP w Słupsku w ramach realizacji 
Projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu 
rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii 
Pomorskiej w Słupsku”.  

2. Zamówienie finansowane jest w całości ze środków publicznych: ze środków Unii Europejskiej, w 
ramach dofinansowania projektu „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez 
wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 
w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17.Ponadto szkolenia mają charakter 
usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, a udział pracowników Akademii 
Pomorskiej w Słupsku w przedmiotowych szkoleniach mają na celu podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych lub uaktualnienia wiedzy. Pozostając równocześnie w bezpośrednim związku z 
wykonywanymi przez te osoby obowiązkami zawodowymi. 
W związku z powyższym Zamawiający zakłada zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c ustawy z dn. 11.03.2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 
Przez usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego pracowników - w myśl 
przepisu art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr RWE 282/2011 z 15.03.2011 - rozumie się nauczanie 
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, a czas trwania kursu nie ma tutaj 
znaczenia. 
 

3. Realizacja usług szkoleniowych została podzielona na poszczególne zadania: 
 

Zadanie 1:  Szkolenie kadry dydaktycznej oraz technicznej: 

 

1. Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej                                        

w Słupsku zapoznające z funkcjonowaniem  CSM. 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjonowaniem CSM:  

 wprowadzenie do symulacji medycznych,  

 zapoznanie podstawowej obsługi symulatorów medycznych,  

 poznanie zasad planowania zajęć i organizacji centrum symulacji medycznych, 

 udział w symulacjach z zakresu BLS i ALS. 

W szkoleniu zaplanowano również udział pracowników Partnera. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 8. 

Termin szkolenia: wrzesień-październik 2018 

Czas trwania szkolenia: 3 dni szkolenia, dziennie 8 godz. (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

http://www.apsl.edu.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji niskiej wierności  

w pielęgniarstwie. 

Zadanie obejmuje 3 etapowe szkolenie: 

Etap 1 – stacjonarny w uczelni: 

 podstawy symulacji niskiej wierności 

 nauka tworzenia scenariuszy niskiej wierności dopasowanych do efektów kształcenia 

 tworzenie list kontrolnych dla potrzeb egzaminu OSCE 

Etap 2 – konsultacyjny: 

 tworzenie scenariuszy niskiej wierności zgodnie z zasadami i programem studiów  

w konsultacji, w różnych formach z trenerami symulacji medycznych odpowiedzialnych za realizację 

szkolenia 

 przygotowanie dwóch scenariuszy symulacyjnych dla każdego tematu z podstaw pielęgniarstwa 

zgodnego z programem kształcenia (nie mniej niż 20 scenariuszy) 

 scenariusze zostaną sprawdzone i zaopiniowane przez trenerów symulacji medycznych 

w pielęgniarstwie 

Etap 3 – wyjazdowy: 

 praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy niskiej wierności stworzonych podczas etapu 2, 

dopasowanych do efektów kształcenia oraz praktyczne ich przeprowadzenie w warunkach MCSM. 

W szkoleniu zaplanowano udział uczestników Partnera. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 8. 

Termin szkolenia: wrzesień-grudzień 2018 

Czas trwania szkolenia: I etap stacjonarny 2 dni po 8 godzin; II etap konsultacyjny 160 godzin (20 dni roboczych 

po 8 godzin); III etap wyjazdowy 3 dni po 8 godzin. (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

3. Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych 

w pielęgniarstwie. Pośrednia wierność. 

Zadanie obejmuje 3 etapowe szkolenie: 

Etap 1 – stacjonarny w uczelni: 

 podstawy symulacji pośredniej wierności 

 nauka tworzenia scenariuszy pośredniej wierności dopasowanych do efektów kształcenia 

przedmiotów specjalistycznych z tworzeniem list kontrolnych dla potrzeb egzaminu OSCE 

Etap 2 – konsultacyjny: 

 tworzenie scenariuszy pośredniej wierności przedmiotów specjalistycznych zgodnie  

z zasadami i programem studiów, w konsultacji, w różnych formach z trenerami symulacji medycznych 

odpowiedzialnymi za realizację szkolenia 

 przygotowanie 2 scenariuszy symulacyjnych dla każdego przedmiotu specjalistycznego realizowanego 

w formie ćwiczeń/praktyk zawodowych zgodnego z systemem kształcenia (nie mniej niż 20 scenariuszy 

pośredniej wierności) 

 scenariusze zostaną sprawdzone i zaopiniowane przez trenerów symulacji medycznych 

w pielęgniarstwie na zakończenie etapu 2 

Etap 3 – wyjazdowy 

 praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy pośredniej wierności przedmiotów specjalistycznych 

stworzonych podczas etapu 2, dopasowanych do efektów kształcenia 

 praktyczne przeprowadzenie scenariuszy w warunkach CSM. 

W szkoleniu zaplanowano udział uczestników Partnera. 
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Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 8. 

Termin szkolenia: wrzesień-grudzień 2018 

Czas trwania szkolenia: I etap stacjonarny 2 dni po 8 godzin; II etap konsultacyjny 160 godzin (20 dni roboczych 

po 8 godzin); III etap wyjazdowy 3 dni po 8 godzin. (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

4. Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie. 

Zadanie obejmuje 3-etapowe szkolenie: 

Etap 1 – stacjonarny 

 podstawy symulacji wysokiej wierności  

 nauka tworzenia scenariuszy symulacji wysokiej wierności dopasowanych do efektów kształcenia 

przedmiotów nauczanych w uczelni z tworzeniem list kontrolnych dla potrzeb egzaminu OSCE 

Etap 2 – konsultacyjny 

 tworzenie scenariuszy wysokiej wierności realizującej efekty kształcenia różnych przedmiotów, 

zgodnie z zasadami i programem studiów, w konsultacji , w różnych formach z trenerami symulacji 

odpowiedzialnymi za realizacje szkolenia 

 w ramach etapu zostaną przygotowane przez każdego uczestnika scenariusze symulacyjne SWW 

zgodne z programem kształcenia (nie mniej niż 10 scenariuszy wysokiej wierności) 

Etap 3 – wyjazdowy  

 praktyczna nauka prowadzenia scenariuszy wysokiej wierności przedmiotów stworzonych  podczas 

Etapu 2, dopasowanych do efektów kształcenia oraz praktyczne ich prowadzenie w warunkach CSM 

 zajęcia obejmują pracę z pacjentem standaryzowanym i symulowanym 

W szkoleniu zaplanowano udział uczestników Partnera. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 8. 

Termin szkolenia: wrzesień 2018 – grudzień 2018 

Czas trwania szkolenia: I etap stacjonarny 2 dni po 8 godzin; II etap konsultacyjny 160 godzin (20 dni roboczych 

po 8 godzin); III etap wyjazdowy 3 dni po 8 godzin. (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

5. Szkolenie praktyczne nauczyciela-egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie. 

Zadanie obejmuje 3 etapy 

Etap 1 – stacjonarny: 

 podstawy prowadzenia egzaminów OSCE dla przedmiotów realizowanych na uczelni z zastosowaniem 

metod symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  

 szkolenie obejmuje naukę planowania stanowisk egzaminów OSCE oraz zasad oceny studenta na 

różnych poziomach 

Etap 2 – konsultacyjny 

 planowanie stanowisk egzaminacyjnych OSCE zgodnie z efektami kształcenia różnych przedmiotów, 

zgodnie z zasadami i programem studiów, w konsultacji, w różnych formach z trenerami symulacji 

odpowiedzialnymi za realizację szkolenia 

 w ramach etapu zostaną przygotowane przez każdego min. 2 stanowiska egzaminacyjne OSCE zgodne 

z programem kształcenia. Stanowiska zostaną sprawdzone i zaopiniowane przez trenerów symulacji 

medycznych w pielęgniarstwie na zakończenie etapu 2. 

Etap 3 – ćwiczeniowy 

 praktyczna organizacja stanowisk egzaminacyjnych OSCE z wykorzystaniem infrastruktury uczelni 

z użyciem opracowanych stanowisk w ramach realizacji kursu zgodnie z programem kształcenia dla 

celów przeprowadzenia egzaminu testowego OSCE, z wykorzystaniem także pacjentów 

standaryzowanych. 

W szkoleniu zaplanowano udział uczestników Partnera. 
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Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 5. 

Termin szkolenia: wrzesień 2018 – marzec 2019 Wykonawca określi termin szkolenia, etap III szkolenia będzie 

zsynchronizowany z zadaniem II.4. i zadaniem II.5. opisanym w części II przedmiotu zamówienia 

Czas trwania szkolenia: I etap stacjonarny-2 dni – 16 godzin; 

II etap konsultacyjny – 160 godzin pracy uczestników szkolenia z możliwością konsultacji z trenerami symulacji 

medycznej (20 dni roboczych); 

III etap stacjonarny –– 3 dni – 24 godziny 

(1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

6. Szkolenie dla techników symulacji medycznej. 

Staż i szkolenie wyjazdowe:  

 specjalistyczny staż: nauka obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer 

i rejestratorami video, przygotowanie materiałów do debriefingu, drobne naprawy i konserwacji 

sprzętu i symulatorów medycznych  

 szkolenie: udział w symulacjach medycznych jako asystent / technik symulacji realizowanych 

w Symulacji Wysokiej Wierności z doświadczonymi trenerami symulacji medycznej. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 3. Termin szkolenia: 

wrzesień 2018 – grudzień 2018 Wykonawca określi termin szkolenia, spójny z terminem szkolenia nauczycieli – 

instruktorów wysokiej wierności (Zadanie I.4.) 

Czas trwania szkolenia: 5 dni po 8 godzin (1 godzina szkolenia = 45 minut), w tym: staż: 2 dni, szkolenie: 3 dni - 

wspólnie z nauczycielami- instruktorami podczas szkolenia z wysokiej wierności. 

 

7. Staż dla informatyka symulacji medycznej. 

Staż wyjazdowy: nauka obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami 

video, przygotowanie materiałów do debriefingu, zarządzanie i konfiguracja sieci i serwerów audio-video art. 

Drobne naprawy i konserwacja sprzętu symulatorów medycznych pod względem informatycznym, zarządzanie 

przepływem danych w ramach symulacji medycznej i egzaminu OSCE. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 1. Termin szkolenia: 

wrzesień 2018 – marzec 2019 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

8. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody 

symulacji medycznej. 

Szkolenie stacjonarne: szkolenie podstawowe z zasad prowadzenia zajęć symulacyjnych i tworzenia scenariuszy 

symulacyjnych obejmujących dostosowane treści nauczania i programu kształcenia oraz realizowanych efektów 

kształcenia, udział w symulacjach medycznych realizowanych na różnych poziomach zaawansowania z użyciem 

scenariuszy  

z wcześniej przeprowadzonych szkoleń. 

W szkoleniu zaplanowano udział pracowników Partnera. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 5. Termin szkolenia: 

styczeń – kwiecień 2019 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin (1 godzina szkolenia = 45 minut). 

 

9. Szkolenie: podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia 

symulacyjnego. 
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Szkolenie stacjonarne: Szkolenie ma na celu przygotowanie psychologiczne nauczycieli do prowadzenia zajęć 

metodą symulacji medycznej. Zapoznanie się ze stosowanymi technikami psychologicznymi, praca w zespole, 

grupie, przekazywanie informacji zwrotnej, debriefing. 

Liczba osób kadry dydaktyczno-technicznej objętej szkoleniami w ramach postępowania: 8. Termin szkolenia: 

marzec – kwiecień 2019 

Czas trwania szkolenia: 1 dni – 8 godzin (1 godzina szkolenia = 45 minut). 

 

Zadanie II. Szkolenia dla studentów uczelni pielęgniarskiej i pacjentów standaryzowanych: 

 

1. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji niskiej wierności. 

Szkolenie stacjonarne w uczelni: udział w symulacjach medycznych realizowanych niskiej wierności, podczas 

których zostaną wdrożone/sprawdzone przygotowane wcześniej scenariusze symulacyjne. 

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 8 

Termin szkolenia: październik 2018 - grudzień 2018 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

2. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji pośredniej wierności. 

Szkolenie stacjonarne: udział w symulacjach medycznych realizowanych w ramach symulacji pośredniej 

wierności, podczas których zostaną wdrożone/sprawdzone opracowane wcześniej scenariusze symulacyjne. 

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 8 

Termin szkolenia: październik 2018 – marzec 2019 

Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godz (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

3. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji wysokiej wierności. 

Szkolenie stacjonarne: udział w symulacjach medycznych realizowanych w ramach symulacji wysokiej 

wierności, podczas których zostaną wdrożone/sprawdzone opracowane wcześniej scenariusze symulacyjne. 

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 8. 

Termin szkolenia: Październik 2018-marzec 2019 

Czas trwania szkolenia: 2 dni. 

 

4. Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych. 

Szkolenie stacjonarne: przygotowanie studentów oraz kadry dydaktycznej do prowadzenia egzaminów OSCE 

z zastosowaniem symulacji medycznej i pacjentów standaryzowanych.  

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 3. 

Termin szkolenia: październik 2018 – marzec 2019, zsynchronizowane ze szkoleniem dla nauczycieli – 

egzaminatorów OSCE w pielęgniarstwie – etap III (Zadanie I.5., etap III) 

Czas trwania szkolenia: 3 dni po 8 godz (1 godzina szkolenia = 45 minut) 

 

5. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą egzaminowania OSCE. 

Szkolenie stacjonarne: udział w zaplanowanym szkoleniu symulacyjnym dla instruktorów w ramach modułu 

„Szkolenia praktyczne nauczyciela-egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie”, zapoznające z metodą 

egzaminacyjną OSCE, udział w egzaminie OSCE z użyciem scenariuszy symulacyjnych. 

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 3. 

Termin szkolenia: październik 2018 – marzec 2019, zsynchronizowany ze szkoleniem dla nauczycieli – 

egzaminatorów OSCE w pielęgniarstwie – etap III (Zadanie I.5., etap III) 

Czas trwania szkolenia: 2 dni. 

 



 

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego  

oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

Uczestnikami szkoleń określonych w części I (2,3,4,5) oraz części II  (1,2,3) będą te same osoby. Uczestnicy będą 

osobami, które mają odbyć kompleksowe szkolenia zaczynając od wprowadzenia w tematykę po uzyskanie 

certyfikatu. 

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim. 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
6. Szczegółowe wymagania do poszczególnych zamówień znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ „ Opis 

przedmiotu zamówienia”. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

SZKOLENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ I TECHNICZNEJ 

I.1.:   wrzesień 2018- październik 2018 

I.2.:   wrzesień 2018- grudzień 2018 

I.3.:   wrzesień 2018-grudzień 2018 

I.4.:   wrzesień 2018 – grudzień 2018 

I.5.:  wrzesień 2018 – marzec 2019  

I.6.:  wrzesień 2018 –grudzień 2018 

I.7.:   wrzesień 2018 – marzec 2019 

I.8.:   styczeń – kwiecień 2019 

I.9.:  marzec - kwiecień 2019 

 

SZKOLENIA DLA STUDENTÓW UCZELNI PIELĘGNIARSKIEJ I PACJENTÓW STANDARYZOWANYCH 

II.1.: październik 2018-grudzień 2018 

II.2.: październik 2018-marzec 2019 

II.3.: październik 2018-marzec 2019 

II.4.: październik 2018 – marzec 2019 

II.5.: październik 2018 – marzec 2019 

 

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
A O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu  

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie, 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

a.) dotyczącej Wykonawcy 



 

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego  

oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wykonał co 
najmniej dwie usługi szkoleniowe z zakresu metodyki nauczania symulacji medycznej dla 
instruktorów/wykładowców. Przy czym jedną usługę z zakresu metodyki nauczania technik symulacji wysokiej 
wierności dla instruktorów/nauczycieli akademickich i jedną z zakresu nauczania symulacji medycznej z zakresu 
pielęgniarstwa 

b) dotyczącej osób tj.:  

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi 
odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, jak również doświadczenie niezbędne do świadczenia 
wymaganych usług.  

 

I.1.: Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej zapoznające z funkcjonowaniem CSM. 

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej posiadający wykształcenie wyższe w jednym z zawodów: 

lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, posiadający praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień 

związanych z przedmiotem zamówienia, i który przeprowadził: 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji 

medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 10 szkoleń metodycznych z zakresu prowadzenia 

symulacji medycznej skierowanej do instruktorów/wykładowców akademickich w tym na kierunku 

pielęgniarstwo. 

 

Do zadań: 

I.2.: Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie. 

I.3.: Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych 

w pielęgniarstwie. Pośrednia wierność. 

I.4.: Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie. 

I.5.: Szkolenie praktyczne nauczyciela-egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie. 

Minimum 2 instruktorów /trenerów symulacji medycznej, posiadających wykształcenie medyczne kierunkowe 

pielęgniarskie (lub równoważne położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz minimum dwuletnie doświadczenie 

zawodowe, którzy łącznie spełniają wszystkie następujące wymagania (Zamawiający uzna spełnienie wymagań 

jeżeli minimum jedna osoba ze wskazanych spełnia podane kryterium. Jeżeli jedna osoba spełnia więcej niż 

jedno kryterium Zamawiający uzna wymaganie za spełnione) tj.: 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji 

medycznej wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 10 szkoleń metodycznych z zakresu prowadzenia 

symulacji medycznej skierowanej do instruktorów/wykładowców akademickich w tym na kierunku 

pielęgniarstwo. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej będący instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadający 

wykształcenie medyczne kierunkowe pielęgniarskie (lub równoważne położnictwo, ratownictwo medyczne lub 

inne techniczne), który uczestniczył w realizacji min. 1 szkolenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej 

wysokiej wierności dla grupy min. 5 uczestników, o minimum dwuletnim doświadczeniu zawodowym. 

 

I.6.: Szkolenie dla techników symulacji medycznej. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej, który jest instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym 

wykształcenie medyczne o kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo/ ratownictwo medyczne lub inne techniczne, 

który uczestniczył najmniej w dwóch szkoleniach z użyciem technik symulacji medycznych, w tym jednej 

z wykorzystaniem symulacji medycznych wysokiej wierności.  
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Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, który posiada wyższe wykształcenie medyczne, minimalne 

dwuletnie doświadczenie zawodowe, i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni 

szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej wysokiej wierności w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 

uczestników. 

I.7.: Staż dla informatyka symulacji medycznej. 

Minimum 1 informatyk, który posiada wykształcenie informatyczne oraz znajomość funkcjonowania systemów 

serwerowych, programowania aplikacji, obsługi sprzętu i symulatorów medycznych.  

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, który posiada wyższe wykształcenie medyczne, minimalne 

dwuletnie doświadczenie zawodowe, i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni 

szkoleniowe z użyciem technik symulacji medycznej wysokiej wierności w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 

uczestników. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej, który jest instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym 

wykształcenie medyczne o kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo/ ratownictwo medyczne lub inne techniczne, 

który uczestniczył najmniej w dwóch szkoleniach z użyciem technik symulacji medycznych, w tym jednej 

z wykorzystaniem symulacji medycznych wysokiej wierności.  

1.8.: Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji 

medycznej. 

Minimum 2 instruktorów/trenerów symulacji medycznej posiadających wykształcenie wyższe w jednym 

z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, posiadający praktyczną i teoretyczną znajomość 

zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, i który przeprowadził: 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji 

medycznej wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 10 szkoleń metodycznych z zakresu prowadzenia 

symulacji medycznej skierowanej do instruktorów/wykładowców akademickich w tym na kierunku 

pielęgniarstwo. 

I.9. Szkolenie: podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego. 

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej posiadający wykształcenie wyższe w jednym z zawodów: 

lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, posiadający praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień 

związanych z przedmiotem zamówienia, i który przeprowadził: 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik symulacji 

medycznej wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

- w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 10 szkoleń metodycznych z zakresu prowadzenia 

symulacji medycznej skierowanej do instruktorów/wykładowców akademickich w tym na kierunku 

pielęgniarstwo. 

Minimum 1 psycholog z doświadczeniem min. 2 letnim w prowadzeniu zajęć motywacyjnych z wykorzystaniem 

różnych technik przekazywania informacji oraz organizacji zajęć grupowych, przekazywanie informacji zwrotnej. 

 

II.1.: Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskich w ramach symulacji niskiej wierności.  

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, którzy posiadają wyższe wykształcenie medyczne w jednym 

z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, minimalnie dwuletnie doświadczenie zawodowe, 

i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik 

symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

w tym minimum 20 dni dla studentów kierunku pielęgniarstwo. 

II.2.: Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskich w ramach symulacji pośredniej wierności. 

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, którzy posiadają wyższe wykształcenie medyczne w jednym 

z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, minimalnie dwuletnie doświadczenie zawodowe, 

i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik 
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symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

w tym minimum 20 dni dla studentów kierunku pielęgniarstwo. 

II.3.: Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskich w ramach symulacji wysokiej wierności. 

Minimum 2 instruktorów/trenerów symulacji medycznej, którzy posiadają wyższe wykształcenie medyczne 

w jednym z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, minimalnie dwuletnie doświadczenie 

zawodowe, i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem 

technik symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 

uczestników, w tym minimum 20 dni dla studentów kierunku pielęgniarstwo. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej, który jest instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym 

wykształcenie medyczne o kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo/ ratownictwo medyczne lub inne techniczne, 

który uczestniczył najmniej w dwóch szkoleniach z użyciem technik symulacji medycznych, w tym jednej 

z wykorzystaniem symulacji medycznych wysokiej wierności. 

II.4.:Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych. 

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, który posiada wyższe wykształcenie medyczne w jednym 

z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, minimalnie dwuletnie doświadczenie zawodowe, 

i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik 

symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

w tym minimum 20 dni dla studentów kierunku pielęgniarstwo. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej, który jest instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym 

wykształcenie medyczne o kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo/ ratownictwo medyczne lub inne techniczne, 

który uczestniczył najmniej w dwóch szkoleniach z użyciem technik symulacji medycznych, w tym jednej 

z wykorzystaniem symulacji medycznych wysokiej wierności. 

II.5. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznającym z metodą egzaminowania OSCE. 

Minimum 1 instruktor/trener symulacji medycznej, który posiada wyższe wykształcenie medyczne w jednym 

z zawodów: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, minimalnie dwuletnie doświadczenie zawodowe, 

i który w okresie 3 lat od składania oferty przeprowadził minimum 60 dni szkoleniowe z użyciem technik 

symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności  w pielęgniarstwie dla grupy min. 5 uczestników, 

w tym minimum 20 dni dla studentów kierunku pielęgniarstwo. 

Minimum 1 technik symulacji medycznej, który jest instruktorem/trenerem symulacji medycznej, posiadającym 

wykształcenie medyczne o kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo/ ratownictwo medyczne lub inne techniczne, 

który uczestniczył najmniej w dwóch szkoleniach z użyciem technik symulacji medycznych, w tym jednej 

z wykorzystaniem symulacji medycznych wysokiej wierności. 

 

 

 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rodz. IV  A. 2. 3) 

niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4 niniejszego 

ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia,  

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp 

- w odniesieniu do warunków dotyczących, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują szkolenia, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

B. Podstawy wykluczenia 

1) Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych ustawie Pzp zgodnie z art. 
24 ust. 1 pkt.: 

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

13) 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. 228–230a, 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); 

14) 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. 13); 

15) 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; 

16) 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 kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) 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; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

19) 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; 
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20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) 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); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

23) 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. 

 

 

2) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
tj. 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. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 
1ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 

a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w 
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli 
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa: 

 w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  

 w art. 24 ust. 1 pkt 15, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
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c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w  ust. 1 powyżej pozostają bez zmiany.  

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

V.   WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.     

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa 
w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) powyżej dotyczące 
tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa rozdz. V ust. 
1 pkt. 1 powyżej. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym 
mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) powyżej /zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 
o którym mowa rozdz. V ust. 1 pkt. 1 powyżej. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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[UWAGA: w przypadku przedstawienia kwoty wartości wykonanych usług wymienionych na załączniku 
nr 5 do Ogłoszenia w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę kwotę na PLN po kursie średnim waluty 
opublikowanym w tabeli kursów NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej] 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi 
osobami  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby  lub osób uprawnionych do 
jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim 
terminom, o których mowa wyżej. 

7.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352). 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . 

11. Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności: 
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1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 11 
niniejszego rozdziału 

14. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt. 1) powyżej. Przepisy ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio. 

15. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

16. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 15 powyżej składane 
mogą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

18. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wymagania podstawowe 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę; 

2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści  Ogłoszenia; 

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 

4) W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osoby(ę) 
niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
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dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; 

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być napisana w języku polskim i mieć formę pisemną. 

2) W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

3) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

4) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez 
widocznych śladów naruszenia. 

5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane 
(lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

6) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do Ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie 
w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do 
treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

3. Zawartość oferty: 

1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Ogłoszenia; 

b) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

c) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być 
przedstawiony w formie przewidzianej w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) dla pełnomocnictwa; 

d) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4). 

 
 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie  opatrzonej danymi 

Wykonawcy w: 
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
 Kancelaria Ogólna, pok. 35 
 ul. Arciszewskiego 22a  
76-200 Słupsk  



 

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego  

oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

W terminie najpóźniej do dnia 30.07.2018. do godz. 10:00 
 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej:  
 
Oferta na: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: „Poprawa jakości kształcenia na 
kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” 

 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2018r w Sali nr 59 Wydział Filologiczno- Historyczny przy ul. 

Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk  o godzinie 10
30

. Otwarcie jest jawne. 
4. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania 

przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną należy kierować na adres: zampub@apsl.edu.pl, 
a faksem na numer 59 8405 380 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Iwona Zagdan, zampub@apsl.edu.pl 

6. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy 

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych na 

poniższych zasadach. W procedurze wyboru ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: 

 Kryterium Waga 
[%] 

Maksymalna liczba punktów 

1. Cena brutto (C) 85 % 85 

2. Położenie obiektu noclegowego (H) 15% 15 

 Razem  100% 100 

 

„Cena”- za to kryterium Wykonawca może otrzymać 85 pkt (waga procentowa=85%) 

C =W x (C min / C x ) x 85 
  
  gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „cena brutto” 
 W - waga (procentowe znaczenie kryterium) 
 C min  - najniższa łączna cena spośród złożonych ofert w danej części 
  Cx   - łączna cena oferty badanej w danej części 
               85 - wskaźnik stały 
 
„Położenie obiektu noclegowego”- ocena dla tego kryterium będzie obliczana następująco: 

 

Położenie obiektu noclegowego Ilość punktów 

od 10-15 km 0 

od 5-10 km 10 

do 5 km 15 

mailto:zampub@apsl.edu.pl
mailto:zampub@apsl.edu.pl
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Maksymalne wymagane położenie obiektu noclegowego zostało określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 
Wykonawca nie może zaoferować położenia obiektu dłuższego niż 15 km od miejsca realizacji usługi 
szkoleniowej.  W przypadku zaoferowaniu bazy noclegowej powyżej 15 km od miejsca w którym 
realizowane będzie szkolenie, oferta zostanie odrzucona. 

 

Ocena końcowa = C + H  

3. Za najkorzystniejszą (w danej części) zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższym 
wynikiem będącym sumą ceny brutto oraz pozostałych kryteriów określonych dla każdej z części opisanych 
powyżej.  

4. Obliczenia w kryterium dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 

 

IX.  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY ORAZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, W TYM WARUNKI ZMIANY 
ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. 

 
Procedura zawarcia umowy: 
Zamawiający w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników wyboru najkorzystniejszych ofert wezwie Wykonawcę do 
zawarcia umowy, zgodnie z załączonym wzorem umowy. 
 
Możliwość zmiany istotnych warunków realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków realizacji umowy w zakresie: 

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o ile nastąpią okoliczności uzasadniające dokonanie 
takich zmian; 

2. Zmiany osoby prowadzącej szkolenie z przyczyn, których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, 
że nowa osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia jednakowe kryteria na podstawie, których 
zostało rozstrzygnięte ogłoszenie 
 

Zmiany istotnych warunków umowy wymagają formy pisemnej i dokonywane mogą być nie później niż na 1 
miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. 
 

X. RODO 

1) 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 

1rozporządzenie 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 Akademia Pomorska w Słupsku, 

ul. Arciszeskiego 22a , 76-200 Słupsk; 

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 ZP/1006/2018.  

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”;  
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d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

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;  

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

g. posiada Pani/Pan:  

 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;  

h. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1-  formularz ofertowy 
2. Załącznik nr  2- opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr  3- oświadczenie 
4. Załącznik nr  4- projekt umowy 
5. Załącznik nr 5-  wykaz usług 
6. Załącznik nr 6-  wykaz osób 
 

 


