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Iiamodzielny Fubliczny klad Opireki Zdrowotmej
Ifilirishiego 29
08-1f0 Siedlce

Szanowni Pqitstwo,

IJprzejrnie informuj emy, i

15. OkreSlenie czasu

Siedlce dniar 20 1 9-05-09

O D P |J W I EDZna zapytania

do Zamawiaj4cego wplyngla ploSba o wyjaSnienie opisu przedniotu za.m6wienia w

post9powanlu \a wydzl ienie Zakladu Patomorfologii polozonego przy vl. Starowiejskiej 15 w Siedlcach.

llreSd wspomnianej proSby nastgpuj4ca:

x, Jal<im Srodkiem rnaj4 byi pl'zewozone osoby zmarle z ho:;picjum przy uL, Bema - czy pojazd

musi miei opinig

Odpowiedi - samoch6d qcy zezu,olenie SANEPID-u i przystosowany do transportu ztvlolc.

2. Czry do przewozu zmarly ch moLna p onaj mowai fir my zew ngtr z.ne?

)dpowiedi - tak

3. Czzy do wykony nia uslugi tj. przenoszenia i przewohenia os6b znarlych mog4 byi podnajgte osoby

trzecie spozabraniry

)dpowiedi - tak

bowej?

4. C:zy dzierzawca i mie6 :zatrudniorLych pracownik6w na umowg o pracg?

0dpowiedl -w gestii awiaj,qcego

5. Czy pracownik w nuj4cy sekcje - technik sekcyjny - musi posiadai kwalifikacje i praktvkg?

0dpowiedi -'vv gestii awiajcycego, mi|e widziqne odpowiednie kwalifikacje lub prahtyka/dc,iwiadczenie,

usluga musi byt zgodnie z zas adami etyczno-moralnymi.

prosiektorium.

Odpowiedl - Proseklori - calod'cbowo zgodnie z potrzebami, Zaklctd Patomorfologii - ,sugerotvane godziny

'00 oraz w zale2no,ici od ustalefi z rodzinq zmarle,go poza godzinami pracy.pracy biurowej - B:00-l

'7. Czy wtaSciciel i wnicy rnuszE posiada6 za(;wiadczenie o niekaralno6ci?

'Odpowiedt - w gestii mile widziane

E. Co mie5ci sig pojgciem przygotowania zwlok os6b zmarlyr:h do wydania rodzinie i osobotn

ku?upowaZnionym do poch

Odpowiedi - umycie, ie, zabiegi kosmetyczne osoby zmarlej.

informujerny, ze za wszelkie czynnoSciJednoczeSnie

Patomorfologii odpowiada

wynil,raj 4ce z wy dzierlawi<>nia Zaldadu

DYX CY

Sanrodzieh'cgo
2Zakiladu

Sporzqdzila - Anna Ja

ydzierLawiajqcy.

4ll|lrf, Ldhourat


