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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 06/11

Dotyczy:  Prowadzenie wykładów i  ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z programem i harmonogramem kursów
                 doskonalących dla ratowników i   dyspozytorów medycznych organizowanych przez Szkołę Ratownictwa
                 Medycznego WPR SP   ZOZ w Lublinie.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Czy poszczególne części są oddzielnymi kursami o określonej liczbie godzin, które mają realizować doskonalenie ratowników
     medycznych oraz dyspozytorów medycznych na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
    doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
    doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych ?.
2. SIWZ nie określa tematyki poszczególnych części, dlatego też proszę o sprecyzowanie, czy poszczególne części odnoszą się
    wyłącznie do kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych, czy mają realizować wspólne treści kursów doskonalących
    na podstawie ww. rozporządzeń ?.
3. W jaki sposób należy interpretować liczbę godzin wskazanych w poszczególnych częściach biorąc pod uwagę, że realizacja ww.
    kursów jest określona na podstawie ww. rozporządzeń?, które z części zamówienia dotyczą szkoleń ratowników medycznych, a
    które dyspozytorów ?.
4. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi częściami zamówienia (części od 1 do 9) w zakresie treści realizowanych zajęć, ze
    względu na to że poszczególne zadania posiadają różną ilość godzin. Jaki wymiar godzin przeznaczony jest dla poszczególnych
    specjalistów wymienionych w punkcie 6.1.2. SIWZ ?.
5. Dot. zał. nr 7 SIWZ. W którym miejscu należy wpisać imię i nazwisko oraz złożyć podpis wykładowcy, który potwierdza swój
    posiadany staż ?.
6. Dot. zał. nr 8 SIWZ. W którym miejscu należy wpisać imię i nazwisko oraz złożyć podpis wykładowcy, który potwierdza swoje
    posiadane doświadczenie ?.
7. W jakich dniach tygodnia planowana jest realizacja zamówienia? ( dni powszednie, weekendy)
8. Jaka ilość godzin zajęć planowana jest w ciągu jednego dnia szkoleniowego i w jakich godzinach ? ( przedpołudniowe,
     popołudniowe).
   
 Odpowiedzi:
Ad 1 Poszczególne części nie są oddzielnymi kursami a jedynie liczbą godzin jaką proponujemy do realizacji przez 1 wykładowcę.
          Liczba kursów do realizacji do końca 2011 roku wynosi: - kursy doskonalące dla ratowników – 11 kursów,
           - kursy doskonalące dla dyspozytorów – 3 kursy. Łączna liczba godzin wykładów i ćwiczeń dla zabezpieczenia wykonania
          zamówienia została podana w pkt. 4 SIWZ .
Ad 2 Poszczególne części odnoszą się do tematyki zawartej w programach kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów
          medycznych. Wykładowca zgodnie ze zleceniem Zamawiającego będzie realizował tematykę wykładów i ćwiczeń w kursach
          dla ratowników i dyspozytorów medycznych w podanych z dużym wyprzedzeniem terminach.
Ad 3 W związku z realizacją napiętego harmonogramu kursów (14 kursów do końca 2011 r.) poszukujemy kilku wykładowców w
         celu terminowego wykonania zamówienia.  Dopuszczamy również możliwość  realizacji dwóch kursów jednocześnie.
Ad 4 Wykonawcy składający oferty na części od 1 do 9 traktowani są na równych prawach, czyli oczekujemy od nich prowadzenia
         każdej zleconej tematyki zawartej w w/w programach. Całość wymagań w SIWZ dotyczących wykładowców została
          wcześniej  określona w umowie, którą zawarliśmy na prowadzenie w/w kursów. Liczba godzin dla poszczególnych kursów
          wynosi:  1 kurs dla ratowników – 114 godzin, 1 kurs dla dyspozytorów – 108 godzin.
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Ad 5 Imię i nazwisko i dane wykładowcy należy podać pod ramką w lewym górnym rogu wzoru oświadczenia zał. nr 7.
Ad 6 Imię i nazwisko i dane wykładowcy należy podać pod ramką w lewym górnym rogu wzoru oświadczenia zał. nr 8. 
Ad 7 Kursy planowane są do realizacji w dniach powszednich i w części zajęcia będą odbywały się w soboty. Wynika to z ilości dni
         kursów ( z góry narzuconego układu dni kursu np. kurs liczy 6 dni można go realizować w układzie 2+2+2 lub 3+3 lub 6 dni
         wynika z programów kursów).
Ad 8 Proponujemy realizację w czasie 1 dnia 8 godz. ( dydaktycznych 45 min.) kursu z przerwami na posiłki. Zajęcia będą się
         odbywały w godzinach przedpołudniowych, wyjątkowo nie wykluczamy godzin późniejszych

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
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