
 

 

          Otwock dn. 29.01.2018 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę doradczą w zakresie udokumentowania i wdrożenia 

znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Systemie Zarządzania Jakością. 

 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy uwagę, że nieprecyzyjnie określone są w opisie zamówienia i projekcie umowy warunki 

zakończenia i odbioru tematu.  

Zazwyczaj działania doradcze kończą się przeprowadzeniem auditów wewnętrznych na zgodność z 

nową normą oraz przeprowadzeniem przeglądu zarządzania, gdzie w oparciu o dane wejściowe i 

wyjściowe Kierownictwo potwierdza gotowość organizacji do auditu recertyfikującego. Na ogół 

również – na podstawie raportu z przeglądu zarządzania sporządzany jest końcowy protokół 

odbioru, będący podstawą do wystawienia faktury VAT przez wykonawcę. Zgodnie z warunkami 

zamówienia powinno się to odbyć w terminie do 30.04.br. Dalej jednak Podajecie Państwo iż w razie 

potrzeby istnieje wymóg uczestniczenia wykonawcy w audicie zewnętrznym. Proponujemy tutaj 

doprecyzować ten zapis w taki sposób, aby nie było wątpliwości kiedy uznaje się prace za 

zakończone. Jeżeli warunkiem rozliczenia prac ma być również pomyślne zakończanie auditu 

zewnętrznego + ew. działania poauditowe (co często zaznaczają klienci w swoich warunkach), to 

należało by taką klauzulę zapisać w opisie zamówienia i w projekcie umowy jako wymóg formalny 

dla wykonawcy. Tutaj  na organizacji spoczywa obowiązek zadeklarowania terminu przystąpienia do 

auditu  zewnętrznego (w Państwa przypadku zalecany termin -  np. nie później niż do końca m-ca 

maja 2018). Zwracamy również uwagę, iż w procesie dostosowania Waszego SZJ do wymagań nowej 

normy nie ma potrzeby wykorzystywania danych osobowych.  

Prosimy o Wasze stanowisko w tej sprawie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zapytanie ofertowym dzieląc prace na dwa etapy. Etap 

I to prace związane z wdrożeniem normy, drugi etap to uczestnictwo w audicie zewnętrznym 

prowadzonym przez Jednostkę Certyfikującą i doradztwo przy zaplanowaniu i realizacji działań po 

audicie. Zamawiający przedłużył tym samy termin wykonania zamówienia do 15 sierpnia 2018 roku. 



 

 

Płatność zostanie dokonana w dwóch transzach: pierwsza transza (70 % kwoty wskazanej w ofercie) 

po wykonaniu etapu I i zatwierdzeniu prac na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Druga transza po uzyskaniu przez Zamawiającego 

certyfikatu, w terminie nie późniejszym niż 15 sierpień 2018 rok (30 % kwoty wskazanej w ofercie). 

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

lub rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest bezusterkowy protokół 

odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę – etap I w wysokości 70 % 

kwoty wskazanej w ofercie oraz zatwierdzona faktura lub rachunek przez przedstawiciela 

Zamawiającego – etap II w wysokości 30 % kwoty wskazanej w ofercie.  

 

Pytanie 2.  

Nasze propozycje zmian w umowie: § 8. 1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych w 

następujących przypadkach: 1.1. za zwłokę z tytułu nieterminowego zakończenia usługi w wysokości 

1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia; nie 

dłużej jednak niż do dnia odstąpienia od umowy lub ziszczenia się podstaw do odstąpienia od 

umowy, a także łącznie w wysokości nie wyższej niż  50,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 

ust. 1 umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w powyższym zakresie. Kary umowne 

zabezpieczają interes Szpitala. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego – zmiany zaznaczono na 

czerwono. Zmodyfikowane zapytanie zostaje ogłoszone na stronie Szpitala.  

p.o. Zastępca Dyrektora 

ds. Lecznictwa 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku 

lek. Grażyna Żarnowiecka 
 


