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Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doradztwo i szkolenie w zakresie
wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością –Zarządzania Środowiskowego,
BHP i Bezpieczeństwa Żywności BZP/38/383-17/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pyt. nr 1
Ile osób zatrudnionych jest w szpitalu? Z uwzględnieniem osób współpracujących na podstawie
innych umów niż umowa o pracę.
Odp.
W Szpitalu zatrudnionych jest 978 osób.
Pyt. nr 2
Czy posiadają Państwo własną kuchnię, czy też posiłki są przygotowywane i dostarczane przez firmę
zewnętrzną? ile osób w Państwa organizacji zaangażowanych jest w wydawanie oraz ewentualne
przygotowywanie posiłków?
Odp.
Szpital posiada własna kuchnię. 19 osób przygotowuje posiłki w Dziale Żywienia.
Pyt. nr 3
W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto zapis:

"1) Przy czym ilość dni w organizacji w ramach konsultingu uzależniona będzie od potrzeb
Zamawiającego, przy czym nie może być niższa niż 3 wizyty w miesiącu tj. 21 godz."
W związku z tym, że dla większości wykonawców głównym czynnikiem kreującym koszt usługi
będzie stawka za dzień pracy konsultanta oraz koszt dojazdu/noclegu, zwracamy się z prośbą o
określenie maksymalnej liczby spotkań lub wykreślenie zapisu dotyczącego minimalnej liczby
spotkań w miesiącu, albo określenie stałej liczby spotkań w miesiącu, albo rozważenie innego zapisu
mogącego chronić interesy Wykonawcy. Przy obecnych zapisach Wykonawca nie wie, jak wiele
spotkań doradczych będzie musiał zrealizować w trakcie realizacji umowy, a co za tym idzie próba
oszacowania kosztów obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem, gdyż Zamawiający teoretycznie
mógłby stwierdzić, że obecność konsultanta jest konieczna na miejscu każdego dnia obowiązywania
umowy.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze oferty
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Pyt. nr 4
Jeśli zamówienie miałoby być realizowane w rozliczeniach miesięcznych i przy określeniu liczby
spotkań w miesiącu, prosimy o określenie na jaką datę jest planowane rozpoczęcie prac
wdrożeniowych.
Odp.
Do 30 dni od terminu składania ofert.
Pyt. nr 5
W Opisie Przedmiotu Zamówienia widnieją błędne oznaczenia norm, jednak zakładamy iż są to
pomyłki i zamówienie miałoby być realizowane w oparciu o aktualne normy ISO 14001, PN-N 18001
oraz ISO 22000.
Odp.
Tak wystąpiły błędne oznaczenia. Prawidłowe to: ISO 14001, PN-N 18001 oraz ISO 22000.

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

