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Wrocław, dnia 22.06.2015r.
Do wszystkich Oferentów konkursu nr 20/KONS/DCZP/2015/K dot. świadczeń
zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych, tomografii komputerowej, RTG i
USG
Wyjaśnienie nr 1 treści SWK
Pytanie nr 1:
W związku z tym, że badania i konsultacje wykonywane są w naszym szpitalu i przez naszych
pracowników, Uniwersytecki Szpital kliniczny wnosi o odstąpienie Zamawiającego od obowiązku
złożenia przez Oferenta oświadczenia:
„iż w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy przedmiot umowy nie będzie realizowany
przez pracowników oferenta będących jednocześnie pracownikami Zamawiającego wraz z
zobowiązaniem się do wyrównania Zamawiającemu wszelkich kosztów powstałych po jego stronie
wynikających z niedotrzymania tego warunku.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku złożenia przez Oferenta oświadczenia.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWK:
Było:
3. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:
1) kserokopie dyplomów oraz dokumentów wskazanych, wymienionych w ofercie lekarzy
specjalistów zatrudnionych przez oferenta, mających realizować przedmiot zamówienia,
potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla niniejszego postępowania;
2) kserokopia polisy OC, zgodnej z wymaganiami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729);
3) kserokopia decyzji nadania numeru NIP;
4) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru
Sądowego nie wcześniejszy niż tydzień od dnia złożenia oferty – jeśli dotyczy
5) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
6) oświadczenie oferenta, iż w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy przedmiot umowy
nie będzie realizowany przez pracowników oferenta będących jednocześnie pracownikami
Zamawiającego wraz z zobowiązaniem się do wyrównania Zamawiającemu wszelkich kosztów
powstałych po jego stronie wynikających z niedotrzymania tego warunku. – dotyczy podmiotów
leczniczych
7) oświadczenia oferenta stanowiące załącznik nr 4.
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