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ODPOWIEDZT NA PYTANIA
Dnia 15 i 16 2018 roku wpłynęłydo ZamawiĄącego pytania następującej treści:
1. Proszę o doprecyzowanie liczby pracownik w objętych procesem certyfikacji SZJ
w przeliczeniu na pełne etaty zpodziałem na poszczeg lne lokalizacje.

2. Gdzie realizowane są procesy zarządcze?
3' Czy zdefiniowali
wskazanie.
4.

Pa

stwo procesy zewnętrzne? Jezeli tak, proszę o ich

Czy zakres systemu jest taki sam dla wszystkich lokalizacji? JeŻeli nie, proszę o
podanie go w rozbiciu na kaŻdą lokalizację?

5 Proszę o informację odnośnie proponowanego zakresu

poprzez,,częŚci obszaru og nego''?

- co

rozumieją

Pa

stwo

l

Proszę r wnieŻ o informację gdzie będzie opublikowane odpowiedzi na złoŻone
pytania (czy będziecie Pa stwo indywidualnie odpowiadać pytającym czy teŻ
informacje te będą zamieszone na portalu BlP?)

Pytanie zdnia 16 marca:
1.

Czy

Pa stwa system przewiduje niezastosowane punkty dopuszczone

poŚtanowien iam i przedm iotowej normy?

odpowiedźnapytanie 1:
Szczecin 193 pracownik w;
Swinoujście 88 pracownik w;
Dziwn w7pracownik w;
T rzebieŻ 7 pracown ik w.

Jednocześnie informujemy, że proces realizowany w Dziwnowie i Trzebiezy jest
r wniez realizowany wSzczecinie i Świnoujściu w takim samym zakresie.
ZamawiĄący na czas realizaĄl czynnoŚci audytowych zapewnia środkitransportu
w celu przemieszczania się pomiędzy poszczegolnymi lokalizacjami.

odpowied ź na pytanie

2:

16 marca 2018

Procesy zarządcze są realizowane w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4.

odpowiedź na pytanie 3:
ZamawiĄący nie z\eca realizacji swoich procesów nazewnątrz'
odpowiedź na pytanie 4:
Zakres systemu nie jest taki sam dla wszystkich lokalizacji.

Szczecin Plac Batorego

4

Procesy: nabór, szkolenia, doskonalenie sZJ,
i utrzymanie oznakowania nawigacyjnego,

kompletowanie wymagań, obsługa
realizacja za

ku

pów, zarządzani e oc

Szczecin ul. Jana z Kolna 9

h ro n

ą d a nyc h oso bowych

.

- Procesy: nadzór rynku, nadzÓr nad załadowcami
kontenerów, wydawanie dokumentÓw marynarzy, nadzÓr nad bezpieczeństwem
Żeglugi, inspekcje bezpieczeństwa zeglugi statków obcych bander, ochrona
środowiska morskiego, dochodzenia ws. wypadków morskich, wydawanie zezwoleń,
rejestracja statku, stacje atestacji, nadzór nad prywatnymi podmiotami świadczącymi
usługi naboru i pośrednictwa pracy marynarzy, aktywizaĄa przemysłu okrętowego
i przemysłów komplementarnych
nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków (częściowo).
Szczecin ul. Swiatowida 16c - Procesy: pomiary morskie;
obsługa i utrzymanie oznakowania nawigacyjnego (częściowo).
Swinoujścieul. Wybrzeże WładysławalV 7
Procesy: dochodzenia Ws.
wypadków morskich;
częściowo'' nadzor nad bezpieczeństwem zeglugi, inspekcje bezpieczeństwa zeglugi
statków obcych bander, ochrona środowiska morskiego.
Swinoujście ul. Ku Morzu 1 - Proces nadzor nad bezpieczeństwem ruchu statków.
Swinoujście ul. Fińska 5 Procesy (częŚciowo): pomiary morskie, obsługa
i utrzymanie oznakowania nawigacyjnego.
Dziwnów ul. Przymorze 4 _ Proces: dochodzenia ws. wypadków morskich.
Trzebież ul. Pońowa 23 _ Proces: dochodzenia ws. wypadków morskich.
;

odpowiedź na pytanie

5:

- Procesy: nabór, szkolenia, doskonalenie sZJ,
kompletowanie wymagań, realizacja zakupÓw, zarządzanie ochroną danych
CzęśÓ obszaru ogólnego

osobowych.

odpowiedzi na złoŻone pytania będą zamieszczone na stronie lnternetowej
Zamawiającego i indywidualnie wysyłane wszystkim Wykonawcom, któzy
potwierdzil i otrzyman ie oferty.

odpowiedźna pyhnie

1 z dnia {6.03.2018:

Zamawiający stosuje wszystkie punkty normy

lso

9oo1:2015
ZpowaŻaniem
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