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SPROSTOWANIE DO PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH KONKURSU OFERT  
NA PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACYJNEGO WRAZ  

Z DWOMA AUDYTAMI NADZORU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI  
NORMY PN-EN ISO 9001:2015 O ZNAKU DAO4-350-04/18 

 
 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i sprostowanie udzielonych odpowiedzi do treści 

ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę materacy przeciwodleżynowych za kwotę nie 

większą niż 34.500 zł brutto:  

 

 

Pytanie nr 1 

„W związku z ogłoszonym zapytaniem na certyfikację ISO 9001:2015 proszę o podanie: 

- ilość lokalizacji jeśli więcej niż jedna, 

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty z rozbiciem na poszczególne lokalizacje (jeśli 

dotyczy), 

- zakres certyfikacji ( w poszczególnych lokalizacjach - jeśli dotyczy),”. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie jednej lokalizacji, tj. siedziby Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267.  

Stan zatrudnienia dotyczy wyłącznie jednej lokalizacji i wynosi na dzień dzisiejszy 428 osób, co  

w przeliczeniu na etaty daje 396,15.  

Zakres certyfikacji dotyczy wyłącznie jednej lokalizacji i został wskazany w ogłoszeniu o konkursie 

ofert i dotyczy on sektora usług medycznych, branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 

38 EA, a dokładniej „Świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  

w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień”. 

 

Pytanie nr 2 

„Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. 

1. liczba lokalizacji objętych systemem oraz zakres certyfikacji dla poszczególnych lokalizacji? 

2. liczba osób w przeliczeniu na etaty w poszczególnych lokalizacjach? 

3. czy certyfikat, który Państwo posiadacie jest już wystawiony na nową normę, czy przejście będzie 

na recertyfikacji i czy recertyfikacja będzie obejmowała taki sam zakres co aktualny certyfikat, czy 

będą jakieś rozszerzenia- jeżeli tak , to należy wskazać w jakim zakresie będą rozszerzenia.” 
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Odpowiedź: 

Ad. 1 - Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie jednej lokalizacji, tj. siedziby Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267. Zakres certyfikacji dotyczy wyłącznie jednej 

lokalizacji i został wskazany w ogłoszeniu o konkursie ofert i dotyczy on sektora usług medycznych, 

branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA, a dokładniej „Świadczenia zdrowotne  

w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki 

paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”. 

Ad. 2 - Stan zatrudnienia wynosi na dzień dzisiejszy 428 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 396,15.  

Ad. 3 – Certyfikat posiadany przez Zakład wystawiony jest na nową normę, recertyfikacja będzie 

obejmowała taki sam zakres co aktualny certyfikat i nie będzie rozszerzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


