Zielona Góra, dnia 11.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu
składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr
referencyjny: TZ.221.2.2019 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na pełnienie
funkcji Pełnomocnika Prezesa ds. zarządzania jakością wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert? Państwa zapytanie pojawiło
się w dniu dzisiejszym - 10.01.2019 r. jest to na prawdę krótki czas na przygotowanie oferty, zważając iż
do wyceny prac jest nam podstawowych informacji na temat szpitala. Obdzwoniliśmy dziś większość
kurierów i żaden z nich nie jest w stanie zagwarantować dostarczenia oferty w Poniedziałek do godziny
10. Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu składania ofert lub przesłania oferty w formie
elektronicznej ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.
Pytanie nr 2 Ile oddziałów posiada Państwa szpital?
Odpowiedź: Zamawiający posiada 25 oddziałów. Informacja o pełnej strukturze Spółki znajduje się na
stronie internetowej Szpitala - BIP - w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w rozdziale „Struktura
organizacyjna Spółki”.
Pytanie nr 3 Ile osób Państwo zatrudniacie ( w przeliczeniu na etaty ) ?
Odpowiedź: Na dzień 31.12.208 r. jest 1354,334 etatów.
Pytanie nr 4 W jaki sposób prowadzona jest dokumentacja medyczna?
Odpowiedź: Dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób papierowy i częściowo elektroniczny.
Pytanie nr 5 Czy działa u Państwa i w jaki sposób komisja ds. zakażeń?
Odpowiedź: W spółce działa Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych ,na podstawie art.14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Spotkania organizuje i obsługę administracyjną zapewnia Dział
Higieny i Epidemiologii tut. Szpitala.
Pytanie nr 6 Jak nadzorują Państwo system ISO ?
Odpowiedź: Sprawą nadzoru systemu ISO zajmuje się Pełnomocnik Prezesa ds. zarządzania jakością.
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Pytanie nr 7 Na czym polegać ma opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu ISO 9001:2015 ? Na
Państwa stronie internetowej znajduje się wydany przez Jednostkę Certyfikującą TUV, aktualny
certyfikat ISO 9001 - Czy to nie oznacza, iż posiadacie Państwo już w szpitalu taką dokumentację i taki
system? Jeśli tak to czy jego dokumentacja jest w wersji elektronicznej ?
Odpowiedź: Szpital posiada certyfikat ISO 9001-2015 ważny od 7 sierpnia 2018 r. do 25 maja 2019 r.
Zależy nam na utrzymaniu tego certyfikatu na dalszy okres. Dokumentację w formie elektronicznej
posiada Pełnomocnik Prezesa ds. zarządzania jakością .
Pytanie nr 8 Czy posiadacie Państwo jeszcze jakieś inne certyfikaty ISO ? Jeśli tak to jakie? Przez jakie
jednostki wydane i do kiedy ważne?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych certyfikatów ISO.

W związku z wyjaśnieniami udzielanymi Wykonawcom, dotyczącymi przedmiotowego
postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 15.01.2019 r. do g. 10:00.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia
do składania ofert cenowych, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis an oryginale
…………………………………………
zatwierdził

Otrzymują:
1. www.bip.szpital.zgo.pl
2. a/a TZ.221.2.2019
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