Jastrzębie-Zdrój, 03 grudnia 2015r.

BZP/38/383- 71/15

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Recertyfikacja normy ISO
9001:2008 oraz transfer z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015” BZP/38/383-71/15
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
Zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o możliwość zmiany kilku zapisów umowy, która jest zawarta
jako załącznik Nr 1 do Sprawy Nr BZP/38/383-71/15
Paragraf 2, ust. 5:
5. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2019r.
I etap – od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2016r.; przeprowadzenie auditu re certyfikującego oraz
wydanie certyfikatu –wydanie certyfikatu nastąpi po pozytywnym zakończeniu procesu recertyfikującego,
Wyjaśnienie:
Podpisanie umowy i wykonanie auditu nie gwarantuje wydania certyfikatu. Według przepisów ISO
certyfikat zostanie wydany po pozytywnym zakończeniu procesu re certyfikującego – Jest to kluczowy
zapis.

Odp.
Paragraf 2 ust. 5 zmienia treść z:
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2019r.
I etap – od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2016r.; wydanie certyfikatu,
II etap – utrzymanie ważności certyfikatu od 23.01.2016r. do 22.01.2018r.
III etap – transfer z normy ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 od 23.01.2018r. do 22.01.2019r.
na:
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2019r.
I etap – od dnia zawarcia umowy do dnia 22.01.2016r.,
II etap – od 23.01.2016r. do 22.01.2018r.
III etap – od 23.01.2018r. do 22.01.2019r.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do Formularza oferty - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy.
Paragraf 3 ust.8

Nie jesteśmy w stanie go zaakceptować – prosimy o jego usunięcie
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty
Paragraf 4,
W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi przez Wykonawcę z winy umyślnej wykonawcy,
Zamawiający zleci usługę osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach.
Wyjaśnienie:
Niedopisanie proponowanego zapisu może spowodować, że proponowane przez nas dla Państwa Szpitala
terminy auditów będą przez Państwa odrzucane co może spowodować niewyrobienie się w określony
czasie który z góry jest narzucony przez wymagania ISO – jest to kluczowy zapis.
Odp.
Zamawiający zmienia treść paragrafu 4 umowy z:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać recertryfikację normy ISO 9001:2008 w terminie do 22 stycznia
2016r., utrzymanie ważności certyfikatu przez okres od 23.01.2016r. do 22.01.2018r. oraz transfer z
normy ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 od 23.01.2018r. do 22.01.2019r. w oparciu o zapisy
zawarte w załączniku do umowy.

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę
osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach na:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać recertryfikację normy ISO 9001:2008 w terminie do 22 stycznia
2016r., utrzymanie ważności certyfikatu przez okres od 23.01.2016r. do 22.01.2018r. oraz transfer z
normy ISO 9001:2008 na normę ISO 9001:2015 od 23.01.2018r. do 22.01.2019r. w oparciu o zapisy
zawarte w załączniku do umowy.
W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi przez Wykonawcę z winy umyślnej Wykonawcy,
Zamawiający zleci usługę osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach.
Paragraf 7, ust. 1
W razie zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania umowy .......

Wyjaśnienie:
Kary umowne możemy zapłacić jedynie za zawinione niewykonanie usługi.
Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu oferty
Pytanie nr 2
W związku z ogłoszonym naborem na przeprowadzenie usługi na recertyfikację i utrzymanie systemu
zarządzania wg normy ISO 9001:2008 zwracamy się z pytaniem o uzasadnienie lub przyjęcie
zaproponowanych w niniejszym zapytaniu zmian do następującej treści zamieszczonych warunków:
1. Wykonawca jest zobligowany do posiadania akredytacji na normę ISO 9001:2008 od
minimum 12 lat (wcześniej ISO 9001:2000).
2. Oferent ma dysponować zespołem auditorów medycznych (lekarz lub pielęgniarka) min. 5
osób, posiadających co najmniej pięcioletni staż jako auditor jednostki certyfikującej.
3. Wykonawca ma posiadać doświadczenie w certyfikacji w zakresie ochrony zdrowia, tj.
w podmiotach leczniczych zatrudniających 700 osób w minimum 5 szpitalach w okresie
ostatnich 3 lat.
Odp.
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał akredytację na normę ISO 9001:2008 od
minimum 8 lat (wcześniej ISO 9001:2000).
2) Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w jednym Specjalistycznym Szpitalu
posiadającym w swoich strukturach Blok Operacyjny, Centralną Sterylizatornię, Stację Dializ oraz
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej, zatrudniającym ponad 700 osób, zamiast w 5
Szpitalach zatrudniających ponad 700 osób.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do Formularza oferty.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu Formularz oferty po zmianach z dnia 03.12.2015r.
Z poważaniem
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