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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAO4-350-14/16

Dotyczy postępowania konkursowego na „przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego konkursu ofert na „przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2008”
Treść pytania:
„Jaka jest liczba zatrudnionych osób (proszę uwzględnić wszystkich pracowników, w tym pracowników
zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz tzw. kontrakty)? Jeśli jest taka możliwość odpowiedź proszę
podać w przeliczeniu na pełne etaty.”
Odpowiedź:
Liczba zatrudnionych osób – 421, w tym 18 osób zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz 15 osób na
tzw. kontrakty. W przeliczeniu na etat wynosi 361,80.
Treść pytania:
„Czy zastosowano wyłączenia? Jeśli tak, jakie?”
Odpowiedź:
Punkty normy wyłączone:
Paragraf 7.3 > placówka opiera swoją działalność na obowiązujących, standaryzowanych
schematach, procedurach medycznych oraz aktach prawnych i nie projektuje swoich usług.
Treść pytania:
„Czy występują dodatkowe lokalizacje? Proszę podać wszystkie adresy świadczenia usług.”
Odpowiedź:
Nie.
Treść pytania:
„Czy można prosić o załączenie dotychczasowego certyfikatu systemu zarządzania jakością?
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Odpowiedź:
Skan certyfikatu będzie możliwy do pobrania w dokumentach konkursowych.
Treść pytania:
„Czy można prosić o udostępnienie załączników w formie 1,3,4 w formie edytowalnej?
Odpowiedź:
Tak.
Treść pytania:
„Proszę o przedstawienie poziomu zatrudnienia stałego oraz kontraktowego w Państwa placówce.
Jest to podstawowe kryterium wyceny pracochłonności audytu. Ponieważ przetarg dotyczy audytów
nadzoru, co świadczy o przerwaniu / zmianie w cyklu certyfikacyjnym audyt może odbyć się w trybie
transferu, czyli powinni Państwo udostępnić aktualny certyfikat (na stronie jest nieaktualny). Wszystkie
działania korygujące z poprzedniego audytu powinny być zakończone. Ale te kwestie, jak również inne
związane z transferem podejmie już organizacja, którą Państwo wybiorą do tego procesu. Proszę wiec
o podanie poziomu zatrudnienia wraz ze strukturą (administracja, pielęgniarki, opiekunki, lekarze)
w układzie stali, kontraktowi. Jak również udostępnienie certyfikatu.”
Odpowiedź:
Liczba zatrudnionych osób – 421, w tym:
- 18 osób zatrudnionych na umowę-zlecenie,
- 15 osób na tzw. kontrakty,
- 69 osób – pracowników administracyjnych + obsługa,
- 319 osób – pracowników medycznych
W przeliczeniu na etat wynosi 361,80.
Skan certyfikatu będzie możliwy do pobrania w dokumentach konkursowych.
Treść pytania:
„Uprzejmie proszę o przesłanie dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty
cenowej, mianowicie:
- Liczba pracowników (z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne),
- Liczba lokalizacji objetych certyfikacją – czy jest to jedynie Kraków, ul. Wielicka 267”
Odpowiedź:
Liczba zatrudnionych osób – 421, w tym:
- 18 osób zatrudnionych na umowę-zlecenie,
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- 15 osób na tzw. kontrakty,
- 69 osób – pracowników administracyjnych + obsługa,
- 319 osób – pracowników medycznych
W przeliczeniu na etat wynosi 361,80.
W przypadku lokalizacji jest to jedynie Kraków, ul. Wielicka 267.
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