„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 790
e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26
KRS:0000348483
REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 56 809 000,00 zł

Wrocław, dn. 11.01.2016 r.
Kapitał Zakładowy:

Wyjaśnienie nr 2
KRS 0000

Do wszystkich oferentów postępowania nr 42/KONS/DCZP/2015 na: ,, konsultacje
specjalistyczne i USG”
Pytanie nr 1
W dokumencie zawierającym informacje o Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w pkt 3.
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA umieszczono następujący
zapis:
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;
Zgodnie z treścią art. 27 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj,
Dz. U, z 2015 r,, póz. 618 z póżn. zm.) proszę o podanie minimalnej ilości personelu lekarskiego
wykonującego wskazane konsultacje.
Proszę również o wyjaśnienie, czy mając na uwadze konieczność wykazania w ofercie przez
Oferenta wyłącznie lekarzy specjalistów, wykluczają Państwo możliwość wykonywania badań
USG przez inne grupy personelu lekarskiego, nie posiadający specjalizacji II stopnia,
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż wystarczy dwóch lekarzy , którzy ukończyli drugi rok rezydentury.
Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania badań USG przez inne grupy personelu
lekarskiego, nie posiadający specjalizacji II stopnia.

Pytanie nr 2
W załączniku nr 2.2 do SWK Formularz cenowy - zadanie 14 badanie USG wraz z opisem pozycja
nr 1 Badanie USG ginekologiczne - proszę o doprecyzowanie, o jakie narządy chodzi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o przeprowadzenie badania USG ginekologicznego w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji.

Pytanie nr 3
W dokumencie zawierającym informacje o Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w 3.
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA umieszczono następujący
zapis:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do
oferty następujące dokumenty:
I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:
5) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Proszę o informację, czy wystarczy, że Oferent dołączy do ofert aktualny wydruk z Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż wystarczy dołączony przez Oferenta aktualny wydruk z Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

