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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  zapytania  ofertowego  na  recertyfikację  Systemu
Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 i nadzór nad certyfikowanym Systemem w okresie
ważności certyfikatu oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w SP ZOZ w Słupcy.

1. W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego chciałabym zapytać czy ze względu na sytuację
epidemiologiczną dopuszczają Panie pominięcie spełnienia tego warunku lub uzupełnienie go wykazem
audytorów o następujących kwalifikacjach poniżej:
3. Oferent posiada co najmniej trzech Auditorów Wiodących branżowych z wyższym wykształceniem
medycznym.
Poprzez wskazanie audytora z ramienia URS, który przeprowadził ponad 500 audytów w placówkach
medycznych w całym kraju i specjalizuje się w prawie medycznym lub audytorem, który przez wiele lat
pełnił  funkcję  pełnomocnika oraz administratora  bezpieczeństwa informacji  w Szpitalach i  przychod-
niach?
Odp. Zamawiający dopuszcza jednego audytora wiodącego z wyższym wykształceniem medycznym.

2. Proszę o doprecyzowanie zagadnień oraz wypełnienie załączników ( wniosek + ankieta ):
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – 275 – ile to jest etatów ? 
Odp. 258 etatów.
Pracownicy na umowach cywilnoprawnych – 130 – ile to jest etatów ? 
Odp. Nie przeliczamy.
Proszę o podział wszystkich etatów na:

· Pracownicy biurowi - Odp. 22,60 etaty.
· Pracownicy produkcyjni ( w rozumieniu biały personel ) – Odp. 230,40 etatów.
· Pracownicy pomocniczy – Odp. 5 etatów.

czy występują w SZJ wyłączenia ( np.projektowanie 8.3 ) ?
Odp. Tak. 8.3 projektowanie i rozwój
Ile jest lokalizacji ? Jeżeli jest więcej niż jedna proszę o dane wg powyższego do każdej lokalizacji         
z osobna. 
Odp. Jedna lokalizacja.

Zamawiający  informuje,  że  treść  powyższych  odpowiedzi  stanowi  modyfikację  zapytania  ofertowego  i  jest
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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