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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…./2017 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

„Wdrożenie oraz przygotowania do certyfikacji 

Systemu Zarządzania Jakością (ZSJ) zgodnie 

z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 9001:2015 

w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia”. 
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1. Przedmiot zamówienia 
1.1.W ramach Zamówienia Wykonawca wykona usługę polegającą na: 

 

a) Analiza wstępna i ocena zgodności działań Zamawiającego z wymogami normy 

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 zwane dalej SZJ, przeprowadzenie 

audytu zerowego oraz sporządzenie raportu i zaleceń, opracowanie harmonogramu 

planowanych działań; 

1) Raport musi zawierać co najmniej: 

– zakres przedmiotowy audytu 

– wyłączenia spod normy ISO 9001:2015 wraz z uzasadnieniem 

– spostrzeżenia z audytu wraz z oceną oraz przedstawieniem dowodów. 

b) Opracowanie koncepcji funkcjonowania SZJ w tym propozycji mapy procesów, listy 

procedur, metod monitorowania wraz z wizytami konsultantów w siedzibie CSIOZ (co 

najmniej 4 całodzienne wizyty) 

1) Koncepcja funkcjonowania SZJ musi zawierać co najmniej: 

- określenie klienta i produktu u Zamawiającego  

- określenie roli przywódczej Zamawiającego, 

- zidentyfikowane i opisane procesy, 

- zidentyfikowanie i opisane wzajemne powiązań pomiędzy procesami,  

- określenie i opisanie procesu doskonalenia,  

- określenie i opisanie powiązań z dostawcami - organizacja i jak dostawcy są 

zależni od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten 

sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązania te powinny pozwalać na 

szybkie reagowanie w wypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz 

potrzeby klientów w rozumieniu normy ISO 9001:2015. 

c) Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością (księga jakości, polityka 

jakości, pełen opis procedur i schematów) zgodnie z normą ISO 9001:2015 z wizytami 

konsultantów w siedzibie CSIOZ (co najmniej 4 całodzienne wizyty) 

1) Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością musi zawierać co najmniej: 

- Księgę Jakości 
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- Politykę Jakości 

- pełen opis procedur i schematów 

d) Przeprowadzenia wymaganych spotkań warsztatowych dla personelu Zamawiającego 

(138 osoby) z wymagań normy ISO 9001:2015;  

e) Przeprowadzenie szkoleń dla audytów wewnętrznych (najwyższego kierownictwa, 

kierowników komórek organizacyjnych, właścicieli procesów oraz osób na 

samodzielnych stanowiskach - pełnomocnika - audytorów wewnętrznych) zgodnie z 

normą PN-EN ISO 19011;  

 

Warsztaty i szkolenia wskazane w punkcie d) i e) będą odbywać się w siedzibie 

Zamawiającego. 

f) Dostosowanie dokumentacji i przyjętych procedur do wymagań Systemu Zarządzania 

Jakością oraz opracowanie i wdrożenie brakującej dokumentacji wymaganej normą PN-

EN ISO 9001:2015; 

g) Przeprowadzenie audytów przedcertyfikacyjnych sprawdzających funkcjonowanie 

Systemu Zarządzania Jakością, sporządzenie z nich raportów, zaleceń i wprowadzenie 

działań naprawczych; 

1) Raport musi zawierać co najmniej: 

– zakres przedmiotowy audytu 

– wyłączenia spod normy ISO 9001:2015 wraz z uzasadnieniem 

– spostrzeżenia z audytu wraz z oceną oraz przedstawieniem dowodów. 

– zalecenia oraz opis podjętych i wdrożonych działań naprawczych 

1.2. Prace, o których mowa w pkt 1.1. zostaną wykonane do dnia 15 grudnia 2017r. 

1.3. Wykonane prace, o których mowa w pkt.1.1 zostaną odebrane przez Zamawiającego 

Protokołem odbioru. 

1.4. Dniami roboczymi są dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych u Zamawiającego. 
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2. Audyt Systemu Zarządzania Jakością pod kątem certyfikacji wg normy 

PN-ISO 9001:2015 

2.1. Audyt Systemu Zarządzania Jakością, o którym mowa w pkt 1.1. lit. a) zostanie dokonany 

na podstawie obszarów opisanych w normie PN-ISO 9001:2015.  

2.2. Celem weryfikacji jest zbadanie czy rozwiązania przyjęte w ramach Systemu Zarządzania 

Jakością, wdrożonego u Zamawiającego są kompletne z punktu widzenia możliwości 

uzyskania certyfikacji na zgodność z normą PN-ISO 9001:2015.  

2.3. Audyt będzie prowadzony na poziomie trzech warstw: metodologicznej, organizacyjnej oraz 

dokumentacyjnej.  

2.4. Audyt będzie oparty na wymogach normy PN-ISO 9001:2015. 

2.5. Wyniki audytu przedstawiane będą w formie raportu z audytu. Sformułowane w raporcie 

niezgodności powinny być poparte dowodami i odnosić się do punktów normy. W ramach 

działań doradczych Wykonawca przygotuje propozycje uzupełnienia dokumentacji 

Zamawiającego wymagane normą PN-ISO 9001:2015 oraz uzupełni ją o brakujące 

elementy. 


