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Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego
Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia personelu
nr sprawy 12/2019/DZP/PN

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień
dotyczących ww. postępowania:
Szanowni Państwo, dot. zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot,
o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym pn.: „W dobrym zdrowiu dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia personelu” nr 592819-N-2019 z dnia 2019-09-04.
Znak sprawy 12/2019/DZP/PN.
Uprzejmie zwracam się z prośbą o wskazanie minimalnej liczby uczestników dla każdego z trzech zadań,
tj.
Zadanie nr 1: Szkolenie radzenia sobie ze stresem.
Zadanie nr 2: Szkolenie z bezpiecznego i profesjonalnego podnoszenia, pielęgnacji, zasad rehabilitacji
chorych.
Zadanie nr 3: Szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu.
Informacja ta jest szczególnie ważna podczas tworzenia oferty przez naszą firmę w celu zrobienia
odpowiedniej kalkulacji i tym samym przedstawienia Państwu korzystnej oferty. Całość zapytania odnosi
się do zapisu we wzorze umowy: § 7, pkt. 3. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie
wyliczona na podstawie iloczynu dokładnej liczby uczestników szkolenia i ceny jednostkowej
uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu.
Odpowiedź: Zadanie nr 1: Szkolenie radzenia sobie ze stresem – minimum 54 osoby.
Zadanie nr 2: Szkolenie z bezpiecznego i profesjonalnego podnoszenia, pielęgnacji, zasad rehabilitacji
chorych – minimum 34 osoby.
Zadanie nr 3: Szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu – minimum 4 osoby.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca
jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

