
 

 

Wrocław, 07.04.2020r. 

EZP/322/20 

 

   

 

Wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy postępowania na wykonanie auditu recertyfikacyjnego 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dwóch auditów nadzoru                     

w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu; postępowanie znak: 

ZP/BU/21/20/NPZSZ/AWO. 

 

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu odpowiada: 

 

Pytanie nr 1: 

Wskazanie ilości osób (najlepiej w przeliczeniu na etaty) objętych systemami 

zarządzania jakością (QMS) oraz bezpieczeństwem informacji (ISMS) z podziałem 

na certyfikowane lokalizacje, tj. 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą 

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław oraz w: 

1) Filia Zakładu Radioterapii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, 

2) Filia Zakładu Radioterapii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia 

Góra 

 

Odpowiedź: 

Pracownicy objęci zintegrowanym systemem zarządzania ISO 9001/ISO 27001: 

 

Lokalizacja 
Personel 

medyczny 

Personel 

administracji 

Personel 

pomocniczy 

Personel 

ogółem 

Wrocław 

(siedziba) 774 99 347 1220 

Legnica 17 0 8 25 

Jelenia Góra 13 0 10 23 

Razem 804 99 365 1268 

 

 



 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o wskazanie certyfikacji na danej lokalizacji. 

 

Odpowiedź: 

Zakres certyfikacji QMS/ISMS: 

Siedziba: 

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 

 

„Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych obejmujących: 

profilaktyczne programy zdrowotne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wraz          

z diagnostyką kosztochłonną, leczenie szpitalne w ramach oddziałów, leczenie 

szpitalne – programy terapeutyczne, leczenie szpitalne – chemioterapia, 

radioterapia, lekowe programy zdrowotne, świadczenia odrębnie kontraktowane, 

diagnostykę laboratoryjną, w tym molekularną, obrazową i inwazyjną, badania 

kliniczne, rehabilitację oraz opiekę paliatywną i hospicyjną” 

 

Lokalizacje: 

59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5 

„Radioterapia” 

58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

„Radioterapia” 

 

 

Pytanie nr 3: 

 

Potwierdzenie, że certyfikowane zakresy są tożsame z dotychczasowymi 

zakresami ujawnionymi na dokumentach certyfikacyjnych wskazanych                         

na Państwa stronie internetowej https://www.dco.com.pl/  

 

Odpowiedź: 

 

Zakres poprzedniej certyfikacji QMS jest tożsamy dla QMS.  

Poprzedni zakres dla ISMS nie zawierał diagnostyki molekularnej i badań 

klinicznych. Obecnie zakres będzie wspólny dla QMS i ISMS. 

  

Pytanie nr 4: 

 

W Załączniku nr 2 „Wykaz zrealizowanych usług” wymaga się wskazania 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,         

https://www.dco.com.pl/


 

 

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia                               

w podmiotach leczniczych z liczbą pracowników pow. 600 dla norm: ISO 9001       

i ISO 27001. Czy wymagacie Państwo wskazania co najmniej 5 usług                              

w podmiotach w jakich jednocześnie certyfikowane byłyby normy QMS i ISMS, 

czy też dopuszczacie wskazania np. 5 podmiotów z certyfikowaną normą QMS 

(liczba pracowników przekracza 600)  oraz wskazania kolejnych                                       

5 z certyfikowaną normą ISMS lub jednocześnie QMS i ISMS jednak ilość 

pracowników byłaby niższa niż 600? 

 

Odpowiedź: 

 

Dopuszcza się wskazanie  pięciu podmiotów leczniczych z certyfikowaną normą 

QMS (liczba pracowników > 600) oraz pięciu podmiotów leczniczych                              

z certyfikowaną normą ISMS i QMS i ISMS (liczba pracowników < 600). 

 

 

 

         

         Kierownik  

Działu Zamówień Publicznych 

      Andrzej Wręczycki 

 

 

 


