POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE

Jelenia Góra, dnia 30 czerwca 2021 r.
BZP.272.2.13.2021

Wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania o cenę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze ”

Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź
na pytanie dotyczące treści Zapytania o cenę:
Pytanie: Prosimy o informację co rozumieją Państwo pod nazwą: "Badanie specjalistyczne
lekarza medycyny pracy" - czyli pkt 2 w formularzu ofertowym.
Uznaliśmy iż w skład tego badania wchodzi:
- badanie lekarza medycyny pracy
- badanie okulistyczne
- badanie neurologiczne
- badanie laryngologiczne
- glukoza.
Jednak każde badanie specjalistyczne zależy od danego pracownika, jego stanowiska i nawet
od decyzji lekarza orzecznika. Może zdarzyć się iż lekarz uzna za konieczne wykonanie tych
wszystkich badań, a u innego pracownika innych, np. dodatkowo EKG. Dlatego prosimy
o dokładne sprecyzowanie jakie badania Państwo mają na myśli w punkcie 2 oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w skład badania specjalistycznego medycyny pracy
powinien wchodzić największy możliwy zakres badania, jaki Wykonawca składający ofertę
wycenia. Tym samym zakres badań wskazany w pytaniu (tzn. badanie lekarza medycyny
pracy, badanie okulistyczne, badanie neurologiczne oraz badanie laryngologiczne)
jest dopuszczalny jako „badanie specjalistyczne lekarza medycyny pracy” – za wyjątkiem
glukozy oraz badania EKG, które to badania należy osobno wycenić w Formularzu ofertowym
(poz. 5 i 12 tabeli).
UWAGA: w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści Zapytania o cenę, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 5 lipca 2021 r.
Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmianę w treści Zapytania o cenę
w odniesieniu do terminu składania ofert.
Dotychczasowe – nieobowiązujące po dokonanych zmianach – Zapytanie o cenę zostanie
usunięte ze strony internetowej prowadzonego postępowania w dniu publikacji niniejszej
informacji oraz zmodyfikowanego dokumentu.
Wykonawcy winni korzystać z dokumentu oznaczonego „po zmianach z dnia
30 czerwca 2021 r.”, który zastępuje dotychczasowy dokument.
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