Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (zmodyfikowany)
Przedmiotem zamówienia jest:
I.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzaniu zgonów u osób
podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem
poza szpitalem oraz wystawianiu kart zgonu przez lekarzy lub lekarzy dentystów, na
podstawie art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.
374, ze zm.).Usługa będzie realizowana całodobowo7 dni w tygodniu, na podstawie
wezwania, na obszarze województwa wielkopolskiego.
II.Wymagania, które musi spełniać Wykonawca:
- posiada prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w rozumieniu
zapisu art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2020, poz. 514, ze zm.),
- całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;
- nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem,
- wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce zdarzenia w możliwie
najkrótszym czasie od momentu otrzymania zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w
ciągu 5 godzin,
- wykonawca zapewnia całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod
którym będzie można dokonywać zgłoszeń w przedmiotowym zakresie.
III.Zamawiający dostarczy:
- środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności
stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19).
IV.
Cena:
- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
zapytaniu, powinien ująć w cenie wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne
składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy
i w związku z jego wykonaniem,
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę tzn. cena brutto za 1 wyjazd,
- Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
V.
Istotne warunki zamówienia:
- Usługa będzie realizowana w rejonie operacyjnym RO30/01 lub RO30/02,
zgodnym z zał. nr 1 do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wojewodzki-plan-dzialania-systemu-prm)
- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie
Faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury/rachunku.
VI.
Termin wykonania Zamówienia:
- od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
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