
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Nasz znak : DOP – ZP 28/ 225/12                                                  Kraków, dnia 22 sierpnia  2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Świadczenie usług całodobowego dozoru Szpitala” (ZP 28/2012)

Na podstawie art.  38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1. 
1. Część III B.

Prosimy o podanie informacji:
- jaka jest ilość pracowników do przejęcia od dotychczasowego wykonawcy usługi dozoru (SOLD S.A),
- w jakim są wieku,
- czy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności i na jaki okres,
- na jakich stawkach zasadniczych są zatrudnieni.
Prosimy o przekazanie listy imiennej.

Odpowiedź:
- Ilość pracowników do przejęcia od dotychczasowego wykonawcy usługi dozoru (SOLD S.A): 5 
osób,
- wiek pracowników 49, 53, 57, 49, 55 lat
- wszyscy pracownicy posiadają orzeczenie o  niepełnosprawności - stopień lekki, 
- stawka zasadnicza wynosi: 1434,00 zł.
- imiona i nazwiska osób do przejęcia od dotychczasowego wykonawcy usług całodobowego dozoru 
szpitala zostaną ujawnione po podpisaniu umowy wraz z przekazaniem teczek pracowników .

Pytanie 2.
2. Część III C.

Czy zatrudnienie 50 % osób niepełnosprawnych dotyczy całości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, czy ma mieć 
zastosowanie wobec zatrudnionych przy wykonaniu zlecenia określonego w SIWZ?

Odpowiedź:
- Zamawiający wymaga aby wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  ( tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 127 poz. ze zm)

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 13 września 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert :  13 września 2012 r. 
godz. 10:30.
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