Nasz znak: DZP.341.65.2018

Radom, dnia 2018-12-10

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

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na
przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu
RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 Eusługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ projektów : Informatyzacja służby zdrowia,
wsparcie aptek szpitalnych (sprawa DZP.341.65.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła
pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Lp
Pytanie
.
1.
W związku z tym, że zapytanie w punkcie:
III.1.3) zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek
jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum jedną usługę polegającą na zrealizowaniu
minimum 1 studium wykonalności projektu o wartości
brutto min. 20 000 000 PLN realizowanego przez
partnerstwo
minimum
3
podmiotów
i
dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO
(WM 2014-2020)
Zawiera doświadczenia wyłącznie z „RPO WM” co
stanowi radykalne zawężenie konkurencji, wnosimy o
dopuszczenie
doświadczenia
ze
wszystkich
wojewódzkich RPO.

Odpowiedź
Na
poziomie
regionalnych
programów
operacyjnych występują różnice w wytycznych,
wymogach
i
pozostałych
regulacjach
dotyczących
metodyki
sporządzania
dokumentacji aplikacyjnych, w tym studiów
wykonalności – dla zapewnienia odpowiedniej
zdolności
technicznej
lub
zawodowej
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania
doświadczenia w opracowywaniu studium
wykonalności dla projektu dofinansowanego w
ramach RPO WM 2014-2020

1

2.

W związku z ogłoszeniem postępowania na
przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z
załącznikami do złożenia w ramach programu RPO
WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Wzrost epotencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi,
Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ
projektów : Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie
aptek szpitalnych proszę o wyjaśnienie przyjęcia
następujących kryteriów dostępu:
1.4.2. dysponują co najmniej 2 osobami tworzącymi
zespół osób, które zostaną skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia,
umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, które jako zespół
zrealizowały dokumentację aplikacyjną dla projektów
o wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych
z sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną, w tym:

Kryterium jest merytorycznie zasadne i nie
zawęża
konkurencji.
Projekt
będzie
realizowany przez kilka podmiotów
funkcjonujących w obszarze ochrony
zdrowia - z uwagi na złożoność
funkcjonowania
oraz
specyfikę
branży/sektora, konieczne jest aby zespół
projektowy posiadał doświadczenie w
skutecznej pracy z projektami tego typu.
Zwracam również
uwagę,
że dla
uzasadnionego rozszerzenia dostępu w
ramach
przedmiotowego
kryterium
dopuszczono także projekty związane z
medycyną (jest to zakres znacząco szerszy
niż jedynie projekty związane sektorem
ochrony zdrowia.)

1.4.5.1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
koordynatora
projektu,
posiadającą
wykształcenie w kierunku pozyskiwania
funduszy unijnych lub pokrewne.
1.4.5.2 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
specjalisty ds. analizy finansowo - ekonomicznej ,
posiadającą wykształcenie w kierunku pozyskiwania
funduszy unijnych lub pokrewne.
1. Proszę o uzasadnienie zawężenia, a tym samym
ograniczenie konkurencyjności w dostępnie do
złożenia oferty na wykonanie zamówienia,
koniecznością posiadania osoby, „które jako zespół
zrealizowały dokumentację aplikacyjną dla projektów
o wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych
z sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną”:
Nie
ma
merytorycznego
uzasadnienia
do
ustanowienia takiego kryterium, biorąc pod uwagę to,
iż osoba która dysponuje doświadczeniem w
tworzeniu dokumentacji dotyczącej e-usług równie
dobrze sporządzi dokumentację jednostce samorządu
terytorialnego, czy przedsiębiorcy. Zawężenie tego
kryterium do doświadczenia związanego z ochroną
zdrowia czy medycyną, znaczenie ogranicza
możliwość złożenia oferty i ogranicza konkurencję.

3.

Proszę o uzasadnienie oraz wyjaśnienie, co Państwo
rozumiecie pod pojęciem wykształcenia kierunkowego
związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych, jakie
jest merytoryczne uzasadnienie posiadania takiego

Kryterium jest merytorycznie zasadne i nie
zawęża konkurencji. Kryterium stawia
przed potencjalnym wykonawcą wymóg
udowodnienia, że posiada on potencjał
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doświadczenia, jakie wykształcenie jest
wykształceniem pokrewnym.

4.

Podobna sytuacja dotyczy poniższego kryterium,
dlaczego Państwo ograniczacie posiadanie
doświadczenia do wyłączenie „modernizacji
infrastruktury szpitalnej dofinansowanego ze środków
EFRR”, w przypadku postępowania na dokumentację
do e-usług. Zachodzi tu nie tylko ograniczenie
konkurencji ale dodatkowo niespójność w
przedmiocie zamówienia oraz wymaganiach kryteria
dostępu.
1.4.2.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum jedną usługę polegającą na zrealizowaniu
minimum 1 dokumentacji aplikacyjnej projektu o
wartości brutto min. 20 000 000,00 PLN dotyczącego
modernizacji infrastruktury szpitalnej
dofinansowanego ze środków EFRR

5.

merytoryczny do realizacji zamówienia, w
tym osoby posiadające udokumentowaną
wiedzę merytoryczną i wykształcenie w
tym zakresie. "Wykształcenie kierunkowe
związane z pozyskiwaniem funduszy
unijnych"
będzie
rozumiane
jako
posiadane ukończone kierunki studiów
wyższych (I i / lub II stopnia i / lub
wyższych
stopni)
związanych
z
pozyskiwaniem funduszy unijnych /
pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
Za wykształcenie pokrewne zostaną
uznane studia, które w swoim zakresie w
części dotyczą powyższej tematyki - np.
studia europeistyczne, studia ekonomiczne
z modułem dotyczącym finansowania
zewnętrznego i inne.
Kryterium jest merytorycznie zasadne i nie
zawęża konkurencji. Projekt będzie
realizowany przez kilka podmiotów o
charakterze szpitalnym (w tym przez
Zamawiającego) i będzie dotyczył szeroko
rozumianej modernizacji infrastruktury
szpitalnej - konieczne jest, aby potencjalny
Wykonawca
wykazał,
że
posiada
doświadczenie w realizacji takich właśnie
przedsięwzięć (modernizacja infrastruktury
szpitalnej i wszystkie powiązane z nią
kwestie,
w
tym
funkcjonowanie
poszczególnych jednostek w ramach
wspomnianej infrastruktury i inne).
Zwracam również uwagę, iż jednym z
elementów zamówienia jest m.in. wybór
partnerów (zgodnie z regulaminem
konkursu podmiotami uprawnionymi do
ubiegania się o dofinansowanie projektu w
ramach konkursu są podmioty lecznicze
działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia, posiadające kontrakt z NFZ) z
uwagi na specyfikę projektu będą to takie,
a nie inne podmioty i konieczne jest, aby
potencjalny
Wykonawca
wykazał
doświadczenie związane ze skuteczną i
efektywną pracę z podmiotami, takiego
typu.

Zamawiający w następujący, niezgodny z PZP sposób Kryterium jest merytorycznie zasadne i nie
określił warunki udziału w postępowaniu.
zawęża konkurencji. Projekt będzie realizowany
przez kilka podmiotów o charakterze szpitalnym
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli w okresie
(w tym przez Zamawiającego) i będzie dotyczył
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, szeroko rozumianej modernizacji infrastruktury
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – szpitalnej. Ponadto informujemy, iż wartość
w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę̨ ,
projektu nie jest tożsama z wartością
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polegającą na zrealizowaniu minimum 1
studium wykonalności projektu o wartości brutto min.
20 000 000, PLN realizowanego przez partnerstwo
minimum 3 podmiotów i dofinansowanego ze
środków UE w ramach RPO (WM 2014-2020).
Zapis jest niezgodny z PZP z powodu nieuczciwego i
nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia
zawężenia grona podmiotów zdolnych do ubiegania
się o zamówienie. Po pierwsze wartość alokacji
przedmiotowego. konkursu RPO WM 2014-2020, na
całe województwo mazowieckie wynosi 2 000 000,00
euro (8 555 800,00 PLN) co można sprawdzić na
oficjalnej
stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/naborywnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugidla-mazowsza-typu-projektow-informatyzacja-sluzbyzdrowia-wsparcie-aptek-szpitalnych-rpma-02-01-01ip-01-14-087-18/. Wartość projektu jakim ma się
legitymować Wykonawca w celu wykazania
odpowiedniego potencjału doświadczenia przekracza
ponad dwukrotnie wartość całej alokacji dla
Mazowsza! Nie mogło umknąć Zamawiającemu, że
uzyskanie dofinansowania projektu o wartości 20 000
000 zł. nie jest w ogóle możliwe w konkursie
RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18, a to znaczy, że
wymóg posiadania doświadczenia przy sporządzeniu
dokumentacji do projektu o wymaganej przez
Zamawiającego wartości jest przeszacowany i nie jest
adekwatny. Wartość ta z całą pewnością nie może
przekraczać wartości szacunkowej wnioskowanego
projektu co i tak budziłoby kontrowersje gdyż
wykonanie całej dokumentacji przygotowawczej, w
tym Studium Wykonalności, zgodnie z Regulaminem
konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18, nie może
przekroczyć 3% wartości projektu. Wnosimy o
zmianę wymogu do poziomu nie przekraczającego
3% szacowanej wartości Państwa projektu. Drugą
kwestią jest ograniczenie kręgu podmiotów tylko do
tych, które wykonały wymaganą dokumentację dla
Regionalnego Programu Województwa
Mazowieckiego co w jawny i niedozwolony sposób
dyskredytuje podmioty, które legitymują się
potrzebnym doświadczeniem uzyskanym przy
wykonywaniu obowiązków w którymkolwiek ze
wszystkich pozostałych 15 województw i/lub
podmiotów, które uzyskały doświadczenie
wykonując obowiązki w ramach tzw. Programów
Centralnych. Wnosimy o zmianę zapisu, w tej części,
na „dofinansowanych ze środków zewnętrznych”
co daje równą szansę podmiotom aktywnym na innym
niż mazowiecki rynkach w tym: Śląskim,
Dolnośląskim, Wielkopolskim, Małopolskim,
Podlaskim, Opolskim, Łódzkim, Pomorskim,
Zachodniopomorskim, Kujawsko-Pomorskim,

dofinansowania ze środków MJWPU, a to
wartość projektu jest wyznacznikiem dla
proporcjonalności
stawianych
w
ramach
niniejszego postępowania wymogów.
W regulaminie konkursu nie przewidziano
maksymalnej wartości projektu.
Na
poziomie
regionalnych
programów
operacyjnych występują różnice w wytycznych,
wymogach
i
pozostałych
regulacjach
dotyczących
metodyki
sporządzania
dokumentacji aplikacyjnych, w tym studiów
wykonalności – dla zapewnienia odpowiedniej
zdolności
technicznej
lub
zawodowej
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania
doświadczenia w opracowywaniu studium
wykonalności dla projektu dofinansowanego w
ramach RPO WM 2014-2020)
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Świętokrzyskim, Podkarpackim, WarmińskoMazurskim, Lubuskim, Lubelskim czy też w ramach
Programów Centralnych, Programów Państw
Stowarzyszonych z UE (np. Szwajcaria, Norwegia) i
Instrumentów Finansowych.
6.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę̨
polegającą na zrealizowaniu minimum 1
dokumentacji aplikacyjnej projektu o wartości brutto
min. 20 000 000,00 PLN dotyczącego
modernizacji infrastruktury szpitalnej
dofinansowanego ze środków EFRR.

Kryterium jest merytorycznie zasadne i nie
zawęża konkurencji. Projekt będzie realizowany
przez kilka podmiotów o charakterze szpitalnym
(w tym przez Zamawiającego) i będzie dotyczył
szeroko rozumianej modernizacji infrastruktury
szpitalnej. Ponadto informujemy, iż wartość
projektu nie jest tożsama z wartością
dofinansowania ze środków MJWPU.
W regulaminie konkursu nie przewidziano
maksymalnej wartości projektu.

Wymóg jest przeszacowany i nieadekwatny, gdyż
wymagana wartość jest ponad dwukrotnie wyższa niż
wartość całej alokacji konkursu RPMA.02.01.01IP.01-14-087/18 co oznacza, że wysokość
dofinansowania dla projektu Zamawiającego nie
będzie nawet w połowie wynosiła 20 000 000.
Maksymalna wartość dofinansowania nie będzie
mogła przekroczyć 2 000 000,00 euro. Ponad to
trudno sobie wyobrazić, aby w uczciwie
prowadzonym przez Mazowiecką Jednostkę
Programów Unijnych konkursie przyznano całą pulę
dofinansowania tylko 1 wnioskowi pozbawiając
szansy dofinansowania wszystkie inne apteki szpitalne
z terenu całego województwa. Tak wysoko
ustanowiony wymóg z pewnością premiuje
konkretnych wykonawców co jest sprzeczne z PZP.
Ponad to zwracamy uwagę, że przedmiotowy zapis
powiela wymagania z wymogu 1 bo Studium
Wykonalności jest oczywistym elementem
"dokumentacji aplikacyjnej”, a ponad to
przedmiotowy wymóg rozmija się z charakterystyką
konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18, a to
dlatego, że wymóg stanowi, że chodzi o
"modernizację infrastruktury szpitalnej”, a nie
precyzuje że chodzi o "modernizację infrastruktury
informatycznej i teleinformatycznej”. To zasadnicza
różnica gdyż czym innym jest dostawa łóżek
szpitalnych i sprzętu do prosektorium, a czym innym
zapewnienie infrastruktury informatycznej,
szerokopasmowej i oprogramowania. Ponad to
wymóg dofinansowania ze środków EFRR jest
dyskryminujący gdyż pomija środki np. Mechanizmu
Norweskiego, Mechanizmu Szwajcarskiego,
Instrumentów Finansowych. Wnosimy o jego
usunięcie. Wnosimy o zmianę wartości wymogu
poprzez dostosowanie jej do 3% szacowanej
wartości Państwa projektu oraz doprecyzowanie,
że chodzi o infrastrukturę informatyczną i
teleinformatyczną (IT/ICT), a także stosowanie
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zapisu „środki zewnętrzne”.

7.

Wykonawca dysponuje co najmniej 2
osobami tworzącymi zespół osób, które zostaną̨
skierowane przez Wykonawcę̨ do realizacji
zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości, które jako zespół
zrealizowały dokumentację aplikacyjną dla projektów
o wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych
z sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną, w tym:
1.4.5.1 co najmniej jedną osobą pełniącą̨ funkcję
koordynatora projektu, posiadającą̨ wykształcenie w
kierunku pozyskiwania funduszy unijnych lub
pokrewne. 1.4.5.2 co najmniej jedną osobą pełniącą̨
funkcję specjalisty ds. analizy finansowo ekonomicznej , posiadającą̨ wykształcenie w kierunku
pozyskiwania funduszy unijnych lub pokrewne.
Wnosimy o wyjaśnienie i zmianę zapisu na zgodną z
przedmiotem konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14087/18 poprzez doprecyzowanie o jakie "powiązanie z
sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną” chodzi. W
ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18
wspierane będą wyłącznie projekty polegające na:
- informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym
naciskiem
na
wdrożenie
elektronicznej
dokumentacji
medycznej,
dostosowującej
działalność
podmiotów
leczniczych
do znowelizowanych
przepisów
prawa;
·
wprowadzeniu świadczenia usług on-line,
takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne
skierowanie,
elektroniczna
recepta
czy
elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Na pytanie udzielono odpowiedzi w ramach
odpowiedzi na wcześniejsze pytania.
Projekt będzie realizowany we współpracy kilku
podmiotów o takim, a nie innym charakterze –
będzie to projekt związany z sektorem ochrony
zdrowia i potencjalny Wykonawca musi wykazać
się doświadczeniem w takim właśnie zakresie.
Aby uniknąć nieuzasadnionego zawężenia,
dokonano rozszerzenia rozumienia kryteriów
również do projektów związanych z medycyną
(szerszy katalog niż same w sobie projekty
związane z sektorem ochrony zdrowia).
Zamawiający
ma
prawo wymagać
od
potencjalnych wykonawców potencjału w
zakresie skutecznej pracy z określonymi
projektami – jak stwierdzono w pytaniu, projekt
w ramach działania 2.1.1 nie będzie po prostu
dotyczył informatyki / informatyzacji /
teleinformatyki, ale pozostanie w ścisłym
związku z tematyką medyczną / tematyką
ochrony zdrowia. Zakres projektu będzie
dotyczył szeroko rozumianej modernizacji
infrastruktury szpitalnej kilku podmiotów.
Kryteria są zasadne i nie zawężają konkurencji.
W kwestii koordynacji projektu, Zamawiający
pragnie
doprecyzować
rozumienie
sformułowania – zostanie dopuszczone także
doświadczenie
osoby
polegające
na
koordynowaniu prac nad realizacją dokumentacji
aplikacyjnych projektów.

Powyższe skutkuje, że jedynym dopuszczalnym
Kwestię
doświadczenia
związanego
z
powiązaniem jest dostarczanie usług, produktów i/lub posykiwaniem funduszy UE wyjaśniono w
robót budowlanych w zakresie informatyki i
poprzednich odpowiedziach.
teleinformatyki. Pragniemy również zwrócić uwagę,
że w takim przypadku różnicowanie wykonanych prac
na podmioty medyczne i inne np. samorządowe i/lub
komercyjne jest bezzasadne w kontekście badania
doświadczenia, wiedzy i/lub potencjału kadrowego w
kontekście przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Pomimo, że przedmiot konkursu dotyczy
informatyzacji aptek szpitalnych to dyskryminowanie
Wykonawców, którzy wykażą się prawidłowym
przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla
projektu informatyzacji (w tym Studium
Wykonalności) tylko dlatego, że pracowali np. dla
operatora telekomunikacyjnego i/lub wdrożyli
skomplikowany system e-usług wraz z dostawami
sprzętu IT dla podmiotu samorządowego stoi w tym
przypadku w sprzeczności z PZP. Zaznaczamy, że
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"pozyskiwanie funduszy UE” nie jest dyscypliną
naukową i nie ma możliwości uzyskania tytułu
naukowego w tej specjalizacji. Kursy dot. Funduszy
UE są realizowane w ramach kierunków studiów np.
ekonomii, politologii, europeistyki i innych. Są
dostępne także wysokiej jakości kursy prowadzone
przez firmy szkoleniowe i kancelarie doradcze.
Wnosimy o wykreślenie wymogu. Ponad to prosimy o
wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w przetargu na
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga
doświadczenia przy koordynacji. Są to dwa różne
przedmioty umów i dwa różne zadania. Wnosimy o
wykreślenie wymogu. Wnosimy o usunięcie w/w
wymogów, zmianę wartości na stanowiąca
równowartość 3% szacunkowej wartości Państwa
projektu. Wnosimy także o zmianę zapisów,
wyjaśnienie i doprecyzowanie co Zamawiający ma
na myśli pisząc „odpowiedni poziom jakości” gdyż
użyte pojęcie jest subiektywne i nie pozwala na
prawidłową i równą ocenę ofert.
8.

Ponad to, wnosimy o podanie wartości
Zamawiający oszacował wartość zamówienia
szacunkowej niniejszego postępowania
powyżej równowartości kwoty 30.000 euro.
przetargowego wraz z podstawą prawną, faktyczną
i materiałami źródłowymi dołączonymi do
protokołu/notatki z szacowania oraz w związku z
istotnymi zmianami w zakresie warunków udziału
i kryteriów oceny ofert wnosimy o zmianę terminu
składania ofert o 3 dni robocze.

9.

Wykonawca dysponuje co najmniej 2
osobami tworzącymi zespół osób, które zostaną̨
skierowane przez Wykonawcę̨ do realizacji
zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości, które jako zespół
zrealizowały dokumentację aplikacyjną dla projektów
o wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych
z sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną, w tym:
1.4.5.1 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
koordynatora projektu, posiadającą wykształcenie w
kierunku pozyskiwania funduszy unijnych lub
pokrewne. 1.4.5.2 co najmniej jedną osobą pełniącą
funkcję specjalisty ds. analizy finansowo ekonomicznej , posiadającą wykształcenie w kierunku
pozyskiwania funduszy unijnych lub pokrewne.

Intencją Zamawiającego było potwierdzenie
przez potencjalnych Wykonawców wspólnego
doświadczenia
osób
tworzących
zespół
projektowy.
Dopuszczone może zostać doświadczenie osób,
które posiadają wymienione doświadczenie w
pracy z innymi osobami, a które utworzą na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia jeden
zespół projektowy uwzględniający co najmniej 1
osobę pełniącą funkcję koordynatora oraz co
najmniej 1 osobę pełniącą funkcję specjalisty ds.
AFE.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga,
aby osoba 1 posiadała wymagane doświadczenie w
pracy z osobą 2, czy też można przedstawić
doświadczenie dwóch osób, z których każda ma
wymagane doświadczenie, ale wcześniej ze sobą nie
współpracowały? Mówiąc wprost czy mogą to być
osoby legitymujące się wymaganym doświadczeniem,
ale pozyskanym we współpracy w innej „parze”. Jak
powinno się rozumieć sformułowanie "jako zespół
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zrealizowały”:
Osoba 1 + Osoba 2 = 2 osoby, które zrealizowały w
zespole dokumentację aplikacyjną dla projektów o
wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych z
sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną
Osoba 1 + Osoba 3 = obie osoby zrealizowały
dokumentację aplikacyjną dla projektów o
wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych z
sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną, ale nie
pracowały przy tym w parze
Osoba 1 + Osoba 4 = jw
Osoba 2 + Osoba 3 = jw
Osoba 2 + Osoba 4 = jw
10.

11.

W rozdziale 5 pkt 1.4. ppkt. 1.4.2 Zamawiający
Odpowiedzi
udzielono
w
poprzednich
określi warunki udziału dotyczące zdolności
odpowiedziach na pytania .Kryterium jest
technicznej lub zawodowej tj. w okresie ostatnich 3 merytorycznie zasadne i nie zawęża konkurencji.
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą
na zrealizowaniu minimum l dokumentacji aplikacyjnej
projektu o wartości brutto min. 20 000 000,00 PLN
dotyczącego modernizacji infrastruktury szpitalnej
dofinansowanego ze środków EFRR. Dlaczego
zamawiający ogranicza doświadczenie w
opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do
infrastruktury szpitalnej w ramach dofinansowania
ze środków EFRR, tak postawiony warunek
znacząco ogranicza konkurencję. Wnioskujemy o
zmianę warunku na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej projektu infrastrukturalnego o wartości
brutto 20 min zł, który otrzymał dofinansowanie.
W rozdziale 5 pkt 14. ppkt. 1.4.3. Zamawiający określił
wymagania względem ekspertów tj. dysponują co
najmniej 2 osobami tworzącymi zespół osób, które
zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, które jako zespół
zrealizowały dokumentację aplikacyjną dla projektów
o wartości min. 10 000 000 PLN brutto powiązanych
z sektorem ochrony zdrowia i/lub medycyną, w tym:
• co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
koordynatora projektu, posiadającą wykształcenie
w kierunku pozyskiwania funduszy unijnych lub
pokrewne.
• co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję
specjalisty ds. analizy finansowo - ekonomicznej
, posiadającą wykształcenie w kierunku
pozyskiwania funduszy unijnych lub pokrewne.
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższych
wymagań
przez
osobę
/
osoby,
które
zamiast
wykształcenia
w
zakresie

Nie.
(czym innym jest umiejętność prowadzenia
szkoleń umożliwiająca przedstawienie odbiorcom
dowolnego zagadnienia przy odpowiednim
przygotowaniu, a czym innym udokumentowana,
zdobyta wiedza specjalistyczna w zakresie danej
dziedziny / danego obszaru).
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pozyskiwania
funduszy
unijnych
posiadają
doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o
tematyce
pozyskiwania
funduszy
z Unii Europejskiej z ramienia Mazowieckiej
Jednostki
Wdrażania
Programów
Unijnych.

Pozostałe zapisy siwz bez zmian.

Z poważaniem,
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