
 

 

          Otwock dn. 09.11.2020 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia auditu recertyfikacji Systemu 

Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015-10 w certyfikowanych obszarach SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie na 3 lata w terminie uzgodnionym przez strony                    

z zachowaniem ciągłości certyfikacji, której termin upływa w dniu 09.09.2021 r. 

 

Pytanie 1.  

W zapytaniu nie mogę odnaleźć liczby lokalizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jest jedna lokalizacja: ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA.  

 

Pytanie 2.   

W zapytaniu nie mogę odnaleźć liczby pracowników: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że według stanu na dzień 9 listopada 2020 roku zatrudnionych w Szpitalu 

na postawie umowy o pracę jest 98 osób, co stanowi 92,85 etatów.   

Pytanie 3.  

W zapytaniu nie mogę odnaleźć zakresu certyfikacji.  

Odpowiedź: 

Zakres certyfikacji został opisany w Rozdziale II przedmiot zamówienia punkt 2.7. tj.  

2.7. Zakres certyfikacji i realizacji umowy obejmuje następujące komórki organizacyjne Szpitala: 

2.7.1. w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: Oddział Leczenia Zaburzeń 

Nerwicowych, Oddział Leczenia Uzależnień, Pododdział Detoksykacji Alkoholowej, Poradnia 

Leczenia Uzależnień; 

2.7.2. w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: Oddział Rehabilitacji Medycznej, Pododdział 

Dzienny Rehabilitacji Medycznej, Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Fizjoterapii Domowej. 

 

Pytanie 4.  

Zatrudnienie w podziale na zmiany.   



 

 

Odpowiedź: 

Liczba personelu pracującego w systemie zmianowym wynosi 33 osoby.  

 

Pytanie 5.  

Proszę o przesłanie scanu certyfikatu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie certyfikat ISO. 

 

Pytanie 6.  

W związku z ogłoszonym przetargiem przesyłam w załączeniu druk, który po wypełnieniu przez 

Państwa stanowić będzie podstawę do określenia pracochłonności i złożenia przez naszą firmę 

oferty.  

Szczególnie proszę zwrócić uwagę na określenie zatrudnienia w podziale na pracowników biurowych 

(to administracja), pracowników produkcyjny (w szpitalu to lekarze i pielęgniarki), personel 

pomocniczy (to służby techniczne itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż wszystkie informację zawarte w Państwa wniosku na certyfikację systemu 

zarządzania są podane w treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym to na Oferencie 

spoczywa obowiązek zapoznania się z treścią zapytania ofertowego i przygotowania oferty                                  

z należytą starannością. 

Jednocześnie przekazujemy podział zatrudnienia na pracowników: 

1. Pracownicy biurowi (to administracja)- 20 osób/ 20 etatów 

2. Pracownicy produkcyjni (w szpitalu to lekarze i pielęgniarki)- 35 osób/34 etatów 

3. Pracownicy produkcyjni (fizjoterapeuci, psycholodzy, psychoterapeuci)- 36 osób/ 32,35 

etatów 

4. Personel pomocniczy (to służby techniczne itp.)- 7 osób/6,5 etatów 

 

Pytanie 7.  

Jednocześnie uprzejmie proszę o wydłużenie czasu na złożenie oferty, np. do 20 listopada. 

Musielibyśmy ją wysłać w dniu jutrzejszym, a musimy mieć czas na jej przygotowanie i policzenie 

pracochłonności, które zaczniemy szacować po Państwa odpowiedzi na nasze pytania. Środa jest 

dniem wolnym od pracy, a oczekujecie Państwo oferty w formie pisemnej w piątek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 listopada 2020r. do godziny 12.  



 

 

 

Pytanie 8.  

Do przygotowania dla Państwa oferty niezbędne są pewne informacje. W związku z tym przesyłam 

wnioski, z których dane pozwolą na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6. 

 

Pytanie 9.  

Z wracam się z prośba o przekazanie dodatkowych danych niezbędnych do przygotowania ofert tj.   

- zakres certyfikacji 

- ilość pracowników w przeliczeniu na etaty, 

- wyłączenia jeśli dotyczy. 

Odpowiedź:  

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone w pytaniu nr 3, 2.  

 

Pytanie 10.  

W celu wystawienia oferty będę wdzięczna za udzielenie informacji: 

- zakresy w jakim Państwa Szpital będzie certyfikowany (czy są to wszystkie widniejące na stronie, 

czy też jakiś zakres będzie wyłączony) 

Odpowiedź: 

Zakres certyfikacji został opisany w Rozdziale II przedmiot zamówienia punkt 2.7. 

 

Pytanie 11.   

- liczba pracowników na umowę o pracę (suma etatów) 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 2. 

 

Pytanie 12.   

- czy zakład przy ulicy Bolesława Prusa jest jedynym zakładem, czy mają Państwo również 

dodatkową siedzibę podlegającą certyfikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że Szpital mieści się przy ul. Bolesław Prusa 1/3 i jest to jego  jedyna 

siedziba.  

 



 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie: 

1. zmiany terminu składania ofert: 

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć 

do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku , przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi 

być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem 

na kopercie „Oferta na certyfikację ISO 9001:2015-10”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem 

wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

 

2.  zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

W załączeniu nowy wzór umowy.  

 

 

 

    
     Dyrektor 

          SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
        MSWiA w Otwocku 
         /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


