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Wieruszów, dnia 08.10.2008r.

ODPOWIEDZI
na zadane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr sprawy : PCM-ZP/3U/2008

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w nawiązaniu do
przesłanych przez z uczestników postępowania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dot. Świadczenia usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum
Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
– działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ((Tekst
jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
W punkcie 3 rozdziału II „Tryb udzielania zamówienia” wskazują Państwo na wykluczenie podmiotów
niezaproszonych do wzięcia udziału w postępowaniu, alternatywnie do podmiotów wykluczonych z udziału w
postępowaniu, na mocy przepisów ustawy. Czy jest to przetarg nieograniczony, czy ograniczony?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zdanie: ”lub niezaproszonego do składania ofert”- jest to przetarg
nieograniczony.
Pytanie 2
W rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” wskazują Państwo, Ŝe załącznik nr 1 zawiera listę „najczęściej
zlecanych badań”. Czy zakładają Państwo, brak obowiązku wykonania badań nieujętych z załączniku? Jeśli
nie, to w jakim trybie będą prowadzone negocjacje cenowe dotyczące badań rzadkich i czy będą one miały
miejsce po fakcie wykonania badania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką moŜliwość, w trybie z wolnej ręki.
Pytanie 3
W rozdziale VI „Opis warunków udziału w postępowaniu…..” w punkcie 3 mówiącym o warunkach
odrzucenia oferty, wskazują Państwo na odrzucenie oferty niezabezpieczonej wadium, podczas gdy w punkcie
IX. „Wymagania dotyczące wadium”, wskazują Państwo, Ŝe wadium nie jest wymagane. Czy wadium jest
wymagane i czy stanowi o odrzuceniu oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zdanie:” nie zabezpieczonej wadium”, Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium.
Pytanie 4
W rozdziale VII „Wykaz oświadczeń…..” w wymaganiach dodatkowych wskazują Państwo na obowiązek
zawarcia umowy dzierŜawy powierzchni. W związku z powyŜszym, prosimy o określenie, czy pomieszczenia
przeznaczone przez Państwa do dzierŜawy spełniają wymagania przewidziane dla funkcjonowania
laboratoriów medycznych i czy posiadają jako takie, odbiór Sanepidu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe pomieszczenia spełniają wymagania przewidziane dla
funkcjonowania laboratoriów medycznych i posiadają odbiór Sanepidu.
Pytanie 5
W tym samym rozdziale opisują Państwo elementy, które zamawiający uwzględni przy wyborze Wykonawcy.
Wskazują Państwo na ocenę „przewidywanego modelu działalności”. Prosimy o wskazanie podstawy
przeprowadzenia takiej oceny, poniewaŜ z Ŝadnego z wymaganych przez Państwa w ofercie dokumentów,
takiej oceny nie moŜna dokonać.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla cały zapis pod nazwą:” Zamawiający przy wyborze Wykonawcy
uwzględni”, jedynym kryterium oceny jest cena brutto 100%.
Pytanie 6
Prosimy o podanie kryteriów ocen umieszczonych w dziale C rozdziału VII w części „Zamawiający przy
wyborze Wykonawcy uwzględni:”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe jedynym kryterium oceny jest cena brutto 100%.
Pytanie 7
W rozdziale XII pkt 1. jest mowa o zaoferowaniu „ceny 1 kg czystej w stanie suchym bielizny”. Prosimy o
wyjaśnienie, jak ma się to do oceny usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Odpowiedź: W rozdziale XIII, pkt 1 – Zamawiający wykreśla ten zapis, pozostawiając dalszy ciąg zdania po
przecinku tj.” cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT.
Pytanie 8
W rozdziale XIV wskazują Państwo, Ŝe na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale VII wyłonią Państwo
najlepiej odpowiadającą kryteriom ocenę i poddadzą ja Państwo ocenie cenowej, gdzie kryterium cenowe ma
100 % wagi. Wniosek z tego, Ŝe w globalnej ocenie, cena nie ma Ŝadnego znaczenia, poniewaŜ ocenie będzie
podlegała jedynie oferta uznana za najkorzystniejszą pod względem merytorycznym. Prosimy o wyjaśnienie i
podanie szczegółów dotyczących sposobu oceniania ofert, wraz z podaniem wzoru na poszczególne kryteria.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe jedynym kryterium oceny jest cena brutto 100%.
Pytanie 9
Jednym ze stawianych przez Państwa wymogów jest przejęcie pracowników na mocy art. 23’ KP. Prosimy o
podanie, liczby pracowników, ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, aktualnej kwoty zarobków brutto,
oraz wysokości składek na ZUS. Ponadto prosimy o informację, czy na terenie zakładu istnieje układ
zbiorowy i czy pracodawca ma wobec tych pracowników jakieś zobowiązania z których naleŜy się wywiązać
w czasie trwania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe obecnie w laboratorium zatrudnia czterech pracowników, których
firma wyłoniona jest zobowiązana zatrudnić tj.
1) Mgr analityki medycznej – diagnosta laboratoryjny, obecnie kierownik laboratorium, I stopień
specjalizacji –analityk medyczny, II stopień specjalizacji – diagnostyki laboratoryjnej, staŜ ogółem 20 lat
/w tym 20 lat w laboratorium/, zatrudniona na pełnym etacie, umowa o pracę na okres 10 lat, czas
określony.
2) Technik analityki medycznej, staŜ ogółem 20 lat /w tym 20 lat w laboratorium/, zatrudniona na pełnym
etacie, umowa o pracę na okres 10 lat, czas określony.
3) Technik analityki medycznej, staŜ ogółem 20 lat /w tym 20 lat w laboratorium/, zatrudniona na pełnym
etacie, umowa o pracę na okres 10 lat, czas określony.
4) Technik analityki medycznej, staŜ ogółem 20 lat /w tym 20 lat w laboratorium/, zatrudniona na pełnym
etacie, umowa o pracę na okres 10 lat, czas określony.
Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe ze względu na ochronę danych osobowych nie podaje dat urodzenia oraz
wynagrodzeń poszczególnych osób jedynie podaje kwotę razem brutto za okres miesiąca wrzesień 2008r.,
który wynosi: 14 738,80 zł / w tym ZUS pracodawcy oraz dyŜury pod telefonem w większości pełnione przez
kierownika laboratorium/ oraz informuje, Ŝe na terenie zakładu nie istnieje układ zbiorowy i pracodawca nie
ma wobec tych pracowników Ŝadnych zobowiązań z których naleŜy się wywiązać w czasie trwania umowy.
Pytanie 10
Prosimy o informacje dotyczące banku krwi : ile jednostek krwi jest zamawianych miesięcznie i czy
Wykonawca będzie zobowiązany do ich zakupu, czy tylko do obsługi banku krwi?
Odpowiedź: W ciągłym zapasie muszą znajdować się dla zabezpieczenia oddziałów dwie jednostki osocza
świeŜo mroŜonego (FFP) dla wszystkich grup uniwersalnie, jedna jednostka grupy 0, Rh (- ) i jedna jednostka
A, Rh(+), średnio około 5-10 jednostek według potrzeby oddziałów, jednak do zakupu krwi będzie
zobowiązany Zamawiający, a Wykonawca będzie zobowiązany tylko do obsługi banku krwi.
Pytanie 11
Czy w pozycjach 91,92,93,94,95,99,100 Zleceniodawca miał na myśli badanie materiału bez patogenu?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli badanie materiału z patogenem.
Pytanie 12
Czy odnośnie pozycji 103,104 Zleceniodawca wymaga przedłoŜenia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i kompetencje Wykonawcy do wykonywania badań z zakresu patomorfologii, które nie mieszczą
się standardowo w zakresie działania laboratoriów medycznych i nie podlegają ocenie i nadzorowi KIDL?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłoŜenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje
Wykonawcy do wykonywania badań z zakresu patomorfologii oraz dopuszcza powierzenie wykonania badań
podwykonawcom ze wskazaniem ich nazw i adresów.
Pytanie 13
Wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert z uwagi na 9-cio dniowy termin pomiędzy ogłoszeniem a
składaniem ofert i trzydniowy termin na składanie zapytań.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 13.10.2008r, godz.11.00.
Pytanie 14
Jaki system informatyczny funkcjonuje u Zamawiającego?

Odpowiedź: MediCom firmy Medinet, Opole
Pytanie 15
Jaka ilość osób przeznaczona jest do przejęcia oraz jakie są koszty miesięczne brutto wynagrodzenia tych
pracowników – prosimy o podanie następujących danych:
a) stopień specjalizacji,
b) staŜ ogółem,
c) staŜ w laboratorium,
d) wymiar etatu,
e) data urodzenia,
f) rodzaj umowy o pracę,
g) wynagrodzenia z rozbiciem na poszczególne składniki
Odpowiedź: Odpowiedź do pytania nr 9 .
Pytanie 16
Prosimy o podanie informacji dotyczących przeznaczonych do przejęcia pracowników:
a) Czy u Pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy?
Odpowiedź: Odpowiedź do pytania nr 9 .
b) Czy u Pracodawcy działają zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe?
Odpowiedź: U Zamawiającego nie działają zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe.
c) Czy wśród przejmowanych pracowników są członkowie tych organizacji?
Odpowiedź: U Zamawiającego nie działają zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe, a tym
samym wśród przejmowanych pracowników nie ma członków tych organizacji.
d) Czy wśród przejmowanych pracowników są osoby odbywające specjalizacje? JeŜeli tak to ile jest
takich osób i jakie są to specjalizacje? Czy pomiędzy Pracodawcą a pracownikiem zostały podpisane
umowy cywilno – prawne określające warunki i tryb odbywania specjalizacji?
Odpowiedź: Nie ma takich osób ani stosownych umów określających warunki i tryb odbywania specjalizacji.
e) Czy dotychczasowy Pracodawca uregulował wszystkie roszczenia pracownicze związane z tzw.
Ustawą 203?
Odpowiedź: Ustawa 203 nie dotyczy obecnego pracodawcy.
f) Czy ewentualne dodatkowe świadczenia związane z realizacją ustawy 203, które były wypłacane
uprawnionym pracownikom zostały wypowiedziane?
Odpowiedź: Ustawa 203 nie dotyczy obecnego pracodawcy.
g) Czy pracownicy występowali w ostatnim czasie w stosunku do dotychczasowego Pracodawcy z
roszczeniami pracowniczymi, jak tak to jakimi i ile takich spraw było na przestrzeni ostatnich 2-3 lat?
Odpowiedź: Nie występowali.
h) Czy pracownikom jest wypłacany dodatek lub w inny sposób jest realizowana ustawa z dnia 22 lipca
2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń?
Odpowiedź: Tak .
i) Czy pozostałe zobowiązania wobec pracowników są zrealizowane?
Odpowiedź: Tak .
j) Prosimy o wykaz pracowników, którzy nabędą w trakcie trwania umowy na świadczenie usług
medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii prawo do nagrody jubileuszowej
oraz odprawy emerytalnej wraz z kwotami tychŜe wypłat.
Odpowiedź: Nie dotyczy obecnie zatrudnionych pracowników.
k) Prosimy o dodanie do Projektu porozumienia o przejęciu pracowników punktu o brzmieniu:
„ Fundusz Socjalny Wykonawcy zostanie powiększony, w części przypadającej na liczbę
przejmowanych pracowników, o równowartość środków pienięŜnych Funduszu Szpitala,
skorygowanych odpowiednio o naleŜności i zobowiązania Funduszu – według stanu na ostatni dzień
miesiąca, w którym następuje przejście, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 3b ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przekazanie środków ZFŚS nastąpi w
terminie do …….”
Odpowiedź: Nie, poniewaŜ nie ma w zakładzie ZFŚS.
l) Prosimy o podanie posiadanych przez pracowników dodatkowych uprawnień np. z zakresu serologii
transfuzjologicznej.
Odpowiedź: Pracownicy laboratorium nie posiadają takich kwalifikacji, posiadają wszyscy pracownicy
kwalifikacje z zakresu serologii grup krwi.
Pytanie 17

Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących moŜliwości zmiany cen jednostkowych badań nie tylko o
stawkę VAT ale równieŜ o wskaźnik GUS, który jest ogłaszany w styczniu kaŜdego roku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 18
Prosimy o podanie dokładnego zakresu badań, które będą pobierane przez personel Wykonawcy „przy łóŜku
chorego”.
Odpowiedź: Czas krwawienia i czas krzepnięcia.
Pytanie 19
Prosimy o określenie czy w chwili obecnej u Zamawiającego działa bank krwi? Prosimy o podanie czy do
dzierŜawy przeznaczony jest równieŜ wyposaŜenie banku krwi a w szczególności urządzenie do rozmraŜania
osocza oraz do przechowywania resztek poprzetoczeniowych.
Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy leŜy jedynie obsługa banku krwi, wyposaŜenie pozostaje po stronie
Zamawiającego i nie jest przeznaczone do dzierŜawy.
Pytanie 20
Prosimy o określenie czy istnieje moŜliwość zlecania niektórych, rzadkich i wysokospecjalistycznych badań
podwykonawcom? Wg naszej wiedzy nie istnieje Ŝadna firma laboratoryjna, która jest w stanie wykonać
wszystkie badania określone w załączniku nr 2 we własnym zakresie z uwagi na konieczność posiadania m.in.
wysokospecjalistycznego wyposaŜenia.
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie nr 12 .
Pytanie 21
Załącznik nr 2 – wykaz badań – prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących następujących badań:
a) Poz. 6 – Komórki LE – czy moŜliwe jest zastąpienie badania oznaczeniem SLE Latex?
Odpowiedź: Tak .
b) Poz. 16 i 17 – Monomery fibryny – czy moŜliwe jest zastąpienie tych badań oznaczeniem FDP lub DDimerów?
Odpowiedź: Nie .
c) Poz. 84 – IgE swoiste panel aldehydowy – prosimy o określenie jakie alergeny wchodzą w skład tego
panelu.
Odpowiedź: Alergologiczny, oddechowy, pokarmowy i mieszany, wykreśla się aldechydowy.
d) Poz. 136 – Witamina D – prosimy o określenie o który z metabolitów witaminy D3 chodzi: 1,25 (OH)2
czy 25(OH)?
Odpowiedź: 25(OH).
e) Poz. 159 – Oznaczenie panelu narkotyków – prosimy o podanie jakie narkotyki wchodzą w skład
panelu.
Odpowiedź: Morfina w moczu, kokaina w moczu, marihuana w moczu, amfetamina w moczu,
benzodiazepiny w moczu, barbiturany w moczu.
Pytanie 22
Prosimy o określenie, jakie koszty ponosił Udzielający zamówienia z tytułu kosztów eksploatacji w 2007
roku, w rozbiciu na:
a) Koszty energii elektrycznej,
b) Koszty wywozu odpadów medycznych,
c) Koszty ogrzewania,
d) Koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich danych poniewaŜ firma rozpoczęła działalność dopiero
od.01.09.2008rok.
Pytanie 23
Umowa na świadczenia:
a) Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w par 1 pkt 8 umowy, które uwaŜamy za ukrytą w tekście
umowy karę umowną. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 roku w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej dotyczy m.in. laboratorium, które znajduje się w strukturze
szpitala. Ustawodawca zobowiązał szpitale do dostarczenia do właściwego ze względu na siedzibę
wojewody „Programu dostosowawczego”. Paragraf 58 w/w Rozporządzenia stanowi, iŜ taki Program
dostosowawczy musi być przedłoŜony najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku. Diagnostyka Sp. z o.o.
nie unikając obowiązku dostosowania pomieszczeń laboratorium do obowiązujących wymogów
przewidzianych przepisami prawa, uwaŜa jednak , Ŝe zawarcie w umowie przez Zamawiającego

zdania , iŜ „W razie niedokonania lub tylko częściowego dokonania powyŜszych nakładów
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego, w zaleŜności od stopnia
niewykonania umowy: kwoty stanowiącej wysokość uzgodnionych przez strony nakładów lub jej
części, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.” - stoi w sprzeczności przepisami w/w Rozporządzenia,
naleŜy tu zaznaczyć, Ŝe szpitale mają czas na dostosowanie aŜ do połowy 2012 roku, więc narzucanie
surowszych warunków Wykonawcom jest nie do końca zgodne z przepisami. W związku z powyŜszym
Diagnostyka Sp. z o.o. wnosi równieŜ oprócz prośby o wykreślenie powyŜszego zdania - pytanie: czy
szpital wniósł „program dostosowawczy” do wojewody i czy uwzględnił w nim równieŜ
pomieszczenia laboratorium, będące przedmiotem niniejszej umowy, a jeŜeli tak, to, czy zasady
dostosowania tych pomieszczeń zawarte w programie będą przedmiotem uzgodnień między stronami?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ostatnie zdanie w par 1 pkt 8 umowy .
b) W par 4 ust 2 i 3 – proponujemy zamieszczenie obok słowa „faktury” równieŜ słowo „rachunku”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zamieszczenie obok słowa „faktury” równieŜ słowo „rachunku”.
c) W par 4 ust 4 – propozycja wykreślenia tego zapisu a zastąpienie go zapisem o następującej treści:
1. „Ceny jednostkowe świadczeń mogą ulec zmianie:
a. W oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, nie
częściej jednak niŜ raz w roku kalendarzowym w styczniu. Pierwsza zmiana nastąpi z dniem 1
stycznia 2009r. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy i wprowadzenia odrębnego aneksu.
b. W przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT na komponenty kosztowe, jeŜeli
zmiana ta wpływać będzie na wysokość cen jednostkowych świadczeń. Zmiana ta nie wymaga
zmiany umowy i wprowadzenia odrębnego aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmiany zapisu.
Pytanie 24
W par 4 ust 6 – prosimy o podanie numeru załącznika do umowy.
Odpowiedź: Załącznik nr 2
a) W par 4 ust 22- prosimy o wydłuŜenie terminu do 5 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie terminu do 5 dni.
b) W par 5 ust 26- prosimy o dopisanie słowa „rachunku”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na dopisanie słowa „rachunku”.
c) W par 6 proponujemy wprowadzenie następujących zapisów:
Par 6 ust 3:
(1) „Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w
wysokości 20.000,00 zł. ( słownie.: dwadzieścia tysięcy złotych) , gdy Wykonawca odstąpi od
umowy lub wypowie umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający albo
gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub wypowie umowę bez powodu leŜącego po stronie
Wykonawcy”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmiany zapisu.
Par 6 ust 4:
(2) „ZastrzeŜona w ust. 3 kara umowna nie pozbawia Wykonawcy dochodzenia odszkodowania
przewyŜszającego wysokość kary umownej”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmiany zapisu.
d) W par 7 ust 1 . zadanie drugie Zamawiający nie określił okresu wypowiedzenia , przy wyraźnym
zastrzeŜeniu, Ŝe wypowiedzenie (oprócz odstąpienia) jest moŜliwe w przypadkach opisanych w ust 2 i
3 . Czy zatem w przypadkach wymienionych w ust 2 i 3 chodzi o rozwiązanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym tak jak w przypadku opisanym w ust 1 , czy teŜ przewidziany jest jakiś okres
wypowiedzenia?
Odpowiedź: Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym moŜe nastąpić w przypadku ust.1 i 2, w
przypadku ust. 3 kaŜda ze stron moŜe ją wypowiedzieć z zachowaniem trzy miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Pytanie 25
W związku z faktem, Ŝe do dnia dzisiejszego Diagnostyka Sp. z o. o. nie otrzymała odpowiedzi na przesłane w
dniu 3 października 2008 r. pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, ze względu
na konieczność przygotowania dokumentacji przetargowej po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi na zadane
pytania.
Odpowiedź: Odpowiedź do pytania nr 13 .
Pytanie 26

Udostępnienie protokołów kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa oraz Państwową Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w zakresie prowadzenia pracowni
serologii transfuzjologicznej, szpitalnego banku krwi oraz pozostałej części laboratorium.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie protokoły są dostępne do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Pytanie 27
Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przeznaczonych do dzierŜawy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe plan i cała dokumentacja są dostępne do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Pytanie 28
Prosimy o podanie informacji o osobie na stanowisku lekarza transfuzjonista szpitalnego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe zatrudnienie lekarza transfuzjonista szpitalnego i związane z tym
wymagania leŜy po stronie Zamawiającego.
Pytanie 29
Punkt pobrań – w związku z faktem, Ŝe obecny punkt pobrań usytuowany jest na piętrze bez windy, co nie
spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach prawa, prosimy o wyznaczenie lokalu na punkt
pobrań na parterze w budynku głównym z przeznaczeniem na punkt pobrań.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe nie posiada wolnego pomieszczenia na parterze w celu usytuowania
punktu pobrań tylko do tych celów ale w przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej punktem pobrań
na parterze jest przeznaczona izba przyjęć oddziału dziecięcego dostosowana do tych potrzeb.

