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Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonywanie uslug
zwi4zanych z pozyskiwaniem funduszy zewnqtrznych dla Zespolu Opieki
Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei

Dyrekcja Zespoiu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poni2sze
pytanie:

W zwiEzku z ogloszeniem przetargu "Wykonanie uslug zwiqzanych z pozyskiwaniem
funduszy zewnqtrznych dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej" zwracam
siq z pro5bq o zmianq nastepuj4cych zapis6w zawarrych w ogloszeniu o zam6wieniu:

1. Zamawiaj4cy okreSla warunki udzialu w postQpowaniu oraz wymagane od
wykonawc6w Srodki dowodowe w spos6b proporc.jonalny do przedmiotu
zam6wienia oraz umo2liwiaj4cy ocenq zdolnoSci wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, w szczeg6lno6ci wyralajEc je jako minimalne poziomy
zdolno6ci. 0bowiqzek stosowania zasady proporcjonalnoSci ciqLy na
zamawiajqcych niezale2nie od trybu i przedmiotu postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego, co oznacza,2e zasadq tq nale2y uwzglqdni6 tak2e przy
formulowaniu warunk6w udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia na
uslugi spoleczne. Przedmiotem zam6wienia jest "Wykonywanie uslug zwi4zanych
z pozyskiwaniem funduszy zewnqtrznych" i zamawiaj4cy na potwierdzenie
warunk6w udzialu w postQpowaniu, w zakresie zdolnoSci techniczne.j i
zawodowej, od osoby przeznaczonej do realizacji zam6wienia wymaga:
wyksztalcenia wy?szego, oraz co najmniej 5 letniego do6wiadczenia w pracy w
ochronie zdrowia. Maj4c na uwadze wyroki Krajowej lzby Odwolawczej, kt6ra
konsekwentnie stoi na stanowisku, 2e zasada proporcjonalno6ci oznacza, i2
opisane przez zamawiaj4cego warunki udzialu w postQpowaniu musz4 byi
uzasadnione wartoSci4 zam6wienia, charakterystyk4, zakresem, stopniem
zlo2onoSci lub warunkami realizacji zam6wienia. Nie powinny one tak2e
ograniczai dostQpu do zam6wienia wykonawcom daj4cym rqkojmiq nale2ytego
jego wykonania (zob. wyrok KIO 227 l<wietnia 201.7 r.,KlO 697 /77). Adekwatno66,
konieczno6i i wystarczalno6t to wyznaczniki zasady proporcionalnoSci, kt6re
muszq by6 brane pod uwage przy ksztaltowaniu warunk6w udziaiu w
postqpowaniu (zob. uchwala KIO 24 kwietnia ?018 r., KIO/KU 15118), zat waLnq
wskaz6wkq, plynqc4 z orzeczenia KIO z B marca 2013 r, (KlO 426173) jest
obowi4zek oceny sytuacji rynkowej przez zamawiaj4cego przy formulowaniu
warunk6w udzialu w postQpowaniu, prosimy o zmianq zapis6w ogloszenia.



Jeste5my firm4, posiadajEc4 9 letnie do6wiadczenie w pozyskiwaniu funduszy
zewnqtrznych dla jednostek publicznych, w tym r6wnie2 jednostek z sektora
zdrowia. Posiadamy zespil z wieloletnim doSwiadczeniem w pozyskiwaniu i
rozliczaniu Srodk6w plynqcych z zewnQtrznych 2r6del finansowania iwarunki
udzialu w postepowania stawiane przez Zamawiajqcego, nie pozwalaj4 nam na
zlozenie oferty, ze wzglqdu na ograniczenie konkurencji w zakresie warunk6w
udzialu w postQpowaniu, nieadekwatne do przedmiotu zam6wienia.
Prosimy o zmiang wymagaf na potwierdzenie warunk6w udzialu w
postqpowaniu, w zakresie zdolnoSci technicznej i zawodowej, od osoby
przeznaczonej do realizacji zam6wienia, na wymaganie: wyksztalcenia wyiszego
oraz posiadania co najmniej 5 letniego do6wiadczenia w pracy przy pozyskiwaniu
funduszy zewngtrznych.

Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ,

2. Prosimy o potlvierdzenie, Le zapisy rozdz. V kryteria oceny ofer! odnoszqce siq do
doSwiadczenia os6b wyznaczonych do realizacji zam6wienia, odnoszE siq do
zespolu Wykonawcy, a nie do jednej osoby. Wykonawca powinien przedstawii
zesp6l os6b, z kt6rych jedna powinna posiadaC: studia magisterskie na kierunku
zdrowie publiczne, kolejna, powinna posiadai: szkolenie w zakresie pozyskiwania
funduszy unijnych, oraz nastQpna kt6ra posiada: do6wiadczenie w opracowaniu i
realizacli program6w pozyskiwanych ze 6rodk6w zewnQtrznych?

Odp. Tak.

3. Zgodnie z art. 9 L ust. 2 ustawy PZP okre6lone przez zamawiaj4cego kryteria oceny
ofert winny odnosi6 siq do przedmiotu zam6wienia. Maj4c na uwadze przedmiot
zam6wienia tj. uslugq pozyskiwania funduszy unijnych, prosimy o rezygnacjq z
kryterium oceny ofert odnoszAcego siq do osoby posiadajqcej studia magisterskie
na kierunku zdrowie publiczne.

Odp. Ze wzglqdu, i2 postqpowanie iest prowadzone na podstawie art. 138 o
ustawy z 29 sty cznia2004 r, - Prawo zam6wieri publicznych Zamawiai4cy nie
jest zwi4zany zakazem ustanawiania kryteri6w oceny ofert dotycz4cych
wla6ciwo6ci wykonawcy.

Ponadto proszq o wyja6nienie nastqpujqcych kwestii:

L. Czy obecnie realizujq Paistwo lub bqdziecie realizowa6 projekty, kt6re zostanq
zlecone do rozliczania podmiotowi, kt6ry zostanie wybrany do realizacji uslugi w
ramach niniejszego przetargu, czy dopiero po podpisaniu umowy z oferentem
rozpoczn4 Paflstwo proces ubiegania siq o Srodki z fundusz6w zewnqtrznych?

Odp, Obecnie realizowane s4 dwa proiekty, kt6re bqdq zlecone podmiotowi,
kt6ry zostanie wybrany do realizacji uslugi:

1. Proiekt ,,Zapewnienie bezpieczeristwa i opieki pacientom oraz
bezpieczef stwa personelowi zaklad6w opiekuriczo-le czniczy ch, dom6w



pomocy spolecznei, zaklad6w pielqgnacyino-opiekuriczych i hospici6w na
czas COVID-19"
2. Realizacia zadari proiektowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnei - Funduszu Sprawiedliwosci z zakresu
wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestepstwem i Swiadkom oraz realizacii przez iednostki
sektora finans6w publicznych zadaf ustawowych zwiqzanych z ochronE
interes6w os6b pokrzywdzonych przestQpstwem i $wiadk6w oraz
likwidaci4 skutk6w pokrzywdzenia przestQpstwem.

2. W jaki spos6b bqdzie prowadzone rozliczenie? Czy bqdzie to rozliczenie na
podstawie liczby przepracowanych godzin czy w formie miesiqcznego ryczaltu
podanego w ofercie?

Odp, Zgodnie z zapisami ogloszenia rozliczenie w formie ryczaltu
miesiqcznego.

3. faki bqdzie okres realizacji umowy? Czy zgodnie z zapytaniem bqdzie to 48
miesiqcy?

Odp. Zgodnie z zapisami ogloszenia 48 miesiqcy.
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