
 

Sejny, dnia 27.05.2021 r. 

 

znak postępowania:  05/ZP//2021 

dotyczy: Organizację szkoleń z podziałem na 2 zadania. 

 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE 

ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. 

z 2019 r. Dz. U. poz. 2019 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

 

 

Pytanie 1. Dotyczy zadania 1 i 2. Zamawiający wymaga: zapewnienie warunków lokalowych 

do przeprowadzenia seminariów – sale szkoleniowe zapewniające komfort uczenia się, 

wyposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, w tym min. 15 miejsc 

szkoleniowych + trener. Sale muszą spełniać warunki BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, 

posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne oraz być bez barier architektonicznych - 

jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające sal bez barier 

architektonicznych.  

Biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych szkoleń do których potrzebny jest sprzęt 

edukacyjny – fantomy, symulatory, defibrylatory – czy Zamawiający określając zapis 

„wyposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, w tym min. 15 

miejsc szkoleniowych + trener” oczekuje aby oferent dysponował sprzętem umożliwiającym 

ćwiczenia praktyczne zgodne realizowanym tematem np.: symulatorem porodowym, 

noworodka ,dziecka, osoby dorosłej – kobieta, mężczyzna – umożliwiające wykonanie 

procedur medycznych np.: defibrylacji, nakłuć etc. – w liczbie co najmniej zapewniające 

realizację w 2 grupach szkoleniowych – jednoczasowo.  

 

Odpowiedź. Wymagamy aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z przepisami 

prawa, wymaganiami SWZ oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

 

Pytanie 2. Zamawiający wymaga „zatwierdzenie programów seminariów przez 

konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej województwa podlaskiego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych” zapis ten uniemożliwia złożenie ofert podmiotom 

których siedziba rejestrowa znajduje się po za tym województwem.  

Treść wskazanego rozporządzenia określa, że podmiot zatwierdza program u konsultanta w 

dziedzinie medycyny ratunkowej województwa zgodnie z jego siedzibą rejestrową. Podmiot 

taki nie może uzyskać takie zatwierdzenia od konsultanta z terenu województwa podlaskiego 

gdyż byłoby to niezgodne z treścią rozporządzenia, a realizowane seminarium nie byłoby 

usankcjonowane prawnie.  



Prosimy o zmianę tego zapisu na wskazana w rozporządzeniu tj. „§ 8. 1. Seminarium jest 

realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym przez organizatora kształcenia i 

zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej 

właściwego ze względu na siedzibę organizatora”.  

 

Odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis na proponowany przez Wykonawcę, tj. 

„zatwierdzenie programów seminariów przez konsultanta w dziedzinie 

medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie 

doskonalenia zawodowego ratowników medycznych” 

 

Pytanie 3. Zamawiający postawił warunek dla Zadania nr 2.  

a) w zakresie Zadania nr 2 – wykonanie jednej usługi szkoleniowej (seminarium lub kurs) w 

podobnym bądź zbliżonym zakresie tematycznym do przedmiotu zamówienia o wartości 

min. 100.000,00 zł wraz z potwierdzeniem należytego wykonania. 

W związku z tym, ze przedmiot zamówienia jest podzielony na realizację w 5 częściach – każda 

część jest realizowana w innym czasie i zakresie tematycznym – wymóg posiadania referencji 

o wartości min. 100 000,00 zł może być uznany za nie współmierny do potrzeb Zamawiającego 

i może powodować, że w postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty które realizowały 

tego typu usługi ale realizacja nie była prowadzona w ramach jednej umowy o wartości powyżej 

100 000 zł. Dlatego też prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności przedstawienie 

referencji/umowy/protokołów odbioru o wartości min. 40 000 tys. zł.  

Odpowiedź. Zadanie nr 2 należy traktować jako jedną całość składającą się z 5 elementów, tj.: 

4 seminaria i 1 kurs. Zamawiający zmienia wymagania dotyczące wartości 

wykonania jednej usługi szkoleniowej z min. 100.000,00 zł na min. 40.000,00 zł, 

reszta pozostaje bez zmian. 

 


