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Nasz znak : DOP – ZP 28/ 248/12                                                  Kraków, dnia 4 września  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. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejęcia pracowników na podstawie art 23 KP. Ze względu na to , że płace 
pracownicze stanowią główny koszt realizacji usługi pełna wiedza w tym zakresie jest kluczowa przy kalkulowaniu  
realnej  ceny  oferty.  W  celu  dokładnego  oszacowania  kosztów  związanych  z  przejmowanymi  pracownikami 
wnioskujemy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci  przez 
Wykonawcę w układzie stanowisko, rodzaj umowy o pracę wiek pracownika ogólny staż pracy , staż pracy u 
Zamawiającego,  etat,  wynagrodzenie  zasadnicze,  stałe  dodatki  (np.  stażowy,  premia  regulaminowa), 
wynagrodzenie  brutto  ZUS  pracodawcy,  średniomiesięczne  wynagrodzenie  z  ostatnich  trzech  lub  sześciu 
miesięcy). W razie  nabycia ewentualnych uprawnień do wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych 
w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłat. W 
załączeniu przesyłamy propozycję ujęcia tabetycznego wszystkich informacji niezbędnych dla wykonawców do 
precyzyjnego oszacowania kosztów przejmowanych pracowników.

Odpowiedź:
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na

pracownik 
ochrony

o pracę 49 lat 19 3 l. pełny 1 434,00 zł 105,28 zł 10,50 zł 303,85 zł stopień 
lekki 
(stały)

10 dni nie 
dotyczy

pracownik 
ochrony

o pracę 53 lat 17 3 l. pełny 1 434,00 zł 135,36 zł 10,50 zł 309,79 zł stopień 
lekki 
(stały)

20 dni nie 
dotyczy

pracownik 
ochrony

o pracę 57 lat 17 3 l. pełny 1 434,00 zł 150,40 zł 10,50 zł 272,36 zł stopień 
lekki 
(stały)

25
dni

nie 
dotyczy

pracownik 
ochrony

o pracę 49 lat 22 3 l. pełny 1 434,00 zł 105,28 zł 10,50 zł 303,85 zł stopień 
lekki 
(stały)

25 dni nie 
dotyczy

pracownik 
ochrony

o pracę 55 lat 3 l. pełny 1 434,00 zł 105,28 zł 10,50 zł 303,85 zł stopień 
lekki 
(stały)

26 dni nie 
dotyczy

Pytanie 2.
Czy  Zmawiającego zobowiązuje  się  do  ponownego zatrudnienia  przyjętych pracowników w razie  rozwiązania 
kontraktu?
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 3:
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a 
ustawy z dnia 16.012.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz zmianie innych ustaw  (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. z późn. zm) 
Jeśli tak to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota 
jest uwzględniona w płacy zasadniczej czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4:
Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art  4 a ustawy z dnia 16.012.1994 r. o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz. 
U. z 1995 r. nr 1 poz. 2 z późn. zm) Zamawiający wypłaci wszystkie wymagalne kwoty.
Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 5:
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej (Dz.U. nr 160 poz. 1080 z późn.zm)
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6:
Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikajacych z ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracwoników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający wypłaci 
wszystkie wymagane kwoty?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7:
Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podsatwie ustawy z 
dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. Nr 
149 poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8:
W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podsatwie ustawy z dnia 22 lipca 2006 
r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń ( Dz. U. Nr 149 poz. 1076)?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9:
Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22 lipca  
2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. u. Nr 149 poz.  
1076)?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10:
Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? 
jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?
Odpowiedź:
Pracownikom nie wypowiedziano warunków umowy o pracę.

Pytanie 11 :
Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art  4 a ustawy z dnia  
16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Nie
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Pytanie 12:
czy  przeciwko  zamawiającemu  toczą  się  pracownicze  procesy  sądowe  wszczęte  przez  pracowników 
przeznaczonych do przejęcia? Jeżeli tak to w jakim stadium się znajdują w ilu procesach zapadły prawomocne 
wyroki na jaką kwotę, ile zaś pozostaje w trakcie rozpoznania?
Odpowiedź: Nie

Pytanie 13:
Czy  zamawiający  będzie  ponosił  pełna odpowiedzialności  za  zobowiązania  wobec  pracowników przekazanych 
nowemu wykonawcy w trybie art. 23 prim k.p. powstałe przed dniem przekazania w szczególności z tytułu art 4 a 
ustawy z dnia 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnego wynagrodzenia u 
przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zm) oraz ustawy z dnia  
12.12.1997 r.  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 
1997 r. nr 160 poz. 1080 z późn zm) ?
Odpowiedź: Nie

Pytanie 14:
Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa pakiet socjalny podpisany ze związkami zawodowymi, w  
którym  pracodawca  zobowiązuje  się  do  jakiejkolwiek  gwarancji  w  zakresie  zatrudnienia  pracowników  lub 
wysokości ich wynagrodzenia  także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę?
Inaczej - czy pracownicy są objęci jakimkolwiek gwarancjami, pakietami  socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia  
lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?
Odpowiedź: Nie

Pytanie 15:
czy w grupie przejmowanych pracowników znajdują się pracownicy chronieni w związku z ochroną związkową 
oraz przedemerytalną ? Dane na temat działających związków zawodowych.
Odpowiedź: Nie ma związków zawodowych

Pytanie 16:
Czy na dzień przejęcia pracowników będą jakiekolwiek nieuregulowane należności? Jeżeli tak to z jakiego tytułu i  
w jakiej wysokości? ( w szczególności, niewypłacone nagrody jubileuszowe opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń,  
zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp?)
Odpowiedź: nie

Pytanie 17:
Czy  wśród   pracowników  występują  osoby  przebywające  na  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich  (  w 
szczególności z powodu chorób zawodowych urlopów macierzyńskich , wychowawczych czy maja zaległy urlop 
( wykaz na dzień przejęcia)?
Odpowiedź:  Tak,  1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu  lekarskim.  Nie mają zaległych 
urlopów.

Pytanie 18:
Czy wśród przejmowanych pracowników są osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności jeżeli tak to w 
jakim?
Odpowiedź: Tak, Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (patrz Ad. 1).

Pytanie 19:
Czy zamawiający tworzy ZFŚS i w jakiej wysokości? jeśli tak to prosimy o udostępnienie Regulaminu do wglądu.
Odpowiedź: w 2012 r. nie.

Pytanie 20:
Czy zamartwiający posiada zgromadzone środki finansowe na ZFŚS i w jakiej wysokości ?
Odpowiedź: nie dotyczy
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Pytanie 21:
Czy  Zamawiający  gwarantuje  przekazanie  wraz  z  przekazanymi  pracownikami  niewykorzystane  do  dnia 
przekazania pracowników, środki z ZFŚS w przeliczeniu na jednego przekazywanego art 23 prim k.p. pracownika?
Jeśli tak to w jakiej wysokości?  Czy także w przypadku przesunięcia terminu przekazania pracowników (np. o 6-
10 miesięcy0? prosimy o ewentualny wzór porozumienia dotyczący przekazywanych środków na podstawie art 7 
ust. 3 B ustawy o ZFŚS.
Odpowiedź: nie.

Pytanie 22:
Czy są udzielone pracownikom pożyczki z ZFŚS? jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i wielkości udzielonych 
pożyczek?
Odpowiedź: brak pożyczek.

Pytanie 23:
Czy  spłaty  pożyczek  mają  spływać  po  przekazaniu  pracowników na  konto  Zamawiającego  czy  Wykonawcy?  
Prosimy o ewentualny wzór porozumienia regulującego te kwestie?
Odpowiedź: nie dotyczy.

Pytanie 24: 
Czy Zamawiający wypłaca obligatoryjnie świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników przekazywanych? jeśli tak to 
wg jakich zasad i w jakiej wysokości i jak często?
Odpowiedź: nie dotyczy.

Pytanie 25:
Czy do dnia przejęcia zamawiający posiada jakiekolwiek zobowiązania z tytułu niewypłaconych obligatoryjnych 
świadczeń wobec przekazywanych pracowników (np. "Wczasy pod gruszą" dofinansowanie do wczasów dzieci  
pracowników, paczki świąteczne bony. Jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?
Odpowiedź:  nie .

Pytanie 26:
Czy do dnia przekazania pracownicy nabędą u zamawiającego prawo do wypłaty obligatoryjnych  świadczeń z 
ZFŚS? jeśli tak jakich i w jakiej wysokości?
Odpowiedź:  nie .

Pytanie 27:
Wnioskujemy  i  przedstawienie  Regulaminu  Wynagradzania  lub  Układu  Zbiorowego  Pracy,  Regulaminu 
Zakładowego   Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,  innych  informacji  o  ewentualnych  pakietach  socjalnych  i 
regulaminach premiowania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje regulaminami dotyczącymi Wykonawcy SOLD S.A.
 
Pytanie 28:
Prosimy o przedstawienie preliminarza wypłat "wczasów pod gruszą" za 2011 r. i na 2012 r.
Odpowiedź: brak wypłat wczasów pod gruszą.

Pytanie 29:
Proszę udostępnić Regulamin Pracy i Wynagradzaniu obowiązujący przejmowanych pracowników.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje regulaminami dotyczącymi Wykonawcy SOLD S.A.

Pytanie 30:
Jaki jest system i wymiar czasu pracy oraz okres rozliczeniowy.
Odpowiedź: okres rozliczeniowy - 1 miesiąc.
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Pytanie 31:
Czy są prowadzone aktualne sprawy sadowe pracownicze z przejmowanymi pracownikami, jeżeli są to proszę 
podać przyczynę.
Odpowiedź: nie.

Pytanie 32:
Czy są uregulowane wszystkie należności wobec przejmowanych pracowników.
Odpowiedź: tak.

Pytanie 33:
czy są zaległe urlopy wypoczynkowe?
Odpowiedź: nie.

Pytanie 34:
Czy przysługują pracowników nagrody jubileuszowe proszę podać w jakiej wysokości oraz termin ich udzielania.
Odpowiedź: nie.

Pytanie 35:
jak jest staż pracy pracowników w całym życiu zawodowym i w dotychczasowym zakładzie pracy.
Odpowiedź: patrz Ad 1.

Pytanie 36:
Proszę wskazać pracowników którym należą się dodatki stażowe i w jakiej wysokości?
Odpowiedź: brak dodatków stażowych.

Pytanie 37:
Czy są pracownicy którym w okresie trwania umowy będzie należała się odprawa emerytalna lub rentowa - proszę 
podać wysokość i termin jej udzielenia.
Odpowiedź: brak danych. Jedna osoba osiągnie wiek emerytalny w trzecim roku świadczenia usługi 
ale nie posiadamy informacji , czy wcześniej nie otrzymała odprawy np. z tytułu przejścia na rentę.

Pytanie 38:
Czy  pojmowani  pracownicy  posiadają  stopień  niepełnosprawności,  badania  i  czy  przynależą  do  związków 
zawodowych.
Odpowiedź:  Pracownicy posiadają stopień niepełnosprawności  (  patrz  Ad.  1)  .  Posiadają ważne 
badania, nie należą do związków zawodowych.

Pytanie 39:
Czy przejmowanych pracownikom należy się  roczne wynagrodzenie  dodatkowe lub inne dodatkowe wypłaty- 
proszę podać komu, w jakiej wysokości i kiedy płatna i na jakiej podstawie wypłacana.
Odpowiedź: nie 

Pytanie 40:
Jakie składniki wynagradzania lub inne składniki dodatkowe są wypłacane przejmowanym pracownikom?
Odpowiedź:  wynagrodzenie za pracę.

Pytanie 41:
czy z któryś z pracowników przewidzianych do przejęcia przebywa długotrwale na zasiłku chorobowym lub innym 
rodzaju nieobecności (macierzyński, wychowawczy, rehabilitacyjny, bezpłatny itp.)
Odpowiedź: Patrz Ad. 17
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Pytanie 42:
Czy przejmowani pracownicy są w okresie wypowiedzeń umów, jeżeli tak to kiedy się kończą?
Odpowiedź: nie .

Pytanie 43:
Czy w porozumieniu lub zapisach Regulaminu przewiduje się wzrosty wynagrodzeń - jeśli tak to jakie?
Odpowiedź: nie .

Pytanie 44:
Czy jest gotowy wzór porozumienia określający szczegółowe warunki przejęcia pracowników art 23 prim k.p - 
jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: nie .

Pytanie 45:
Czy fundusz socjalny będzie przekazywany wraz z pracownikami?
Odpowiedź: nie .

Pytanie 46:
Czy zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia pracowników w przypadku zakończenia usługi?
Odpowiedź: nie .

Pytanie 47:
prosimy o informacje o przewidywanych w ciągu 1 roku od przejęcia pracowników lub w okresie  gwarancji  
zachowania warunków zatrudnienia - odprawy emerytalno- rentowe, nagrody jubileuszowe lub inne świadczenia 
dodatkowe.
Odpowiedź: patrz Ad 37.

Pytanie 48:
Prosimy o udostępnienie:
a) treści zapisów umów o pracę dot. warunków zatrudnienia,
b) treść Ponad zakładowego Układu zbiorowego Pracy
c) treść Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
d) treść Regulaminu Wynagrodzeń
e) treść Regulaminu Pracy
f) treść pakietów socjalnych lub innych porozumień
g) treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje regulaminami dotyczącymi Wykonawcy SOLD S.A.

Pytanie 49:
Czy Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze stosunkiem pracy pracowników, 
którzy zostaną przejęci przez Wykonawcę, powstałych do dnia ich przejęcia?
Odpowiedź:  nie .

Pytanie 50:
czy  zamawiający  pokryje  wszelkie  koszty  związane  ze  stosunkiem pracy  pracowników powstałe  do  dnia  ich 
przejęcia, w tym koszty związane ze stosunkiem pracy pracowników ( w szczególności koszty odpraw)
Odpowiedź:  nie.
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Pytanie 51:
Czy  Zamawiający  może  przedstawić  listę  pracowników  w  której  umieści  dane  na  temat  dotychczasowych 
warunków  ich  zatrudnienia  (  w  szczególności  rodzaj  umowy  o  pracę,  ogólny  staż  pracy,  staż  pracy  u 
zamawiającego , dodatkowe uprawnienia, informacje o  o objęciu szczególną ochroną związkową , informacje o 
przynależności  do  związku  zawodowego  i  jakiego,  informacje  o  nagrodach  jubileuszowych  i  innych,  karach 
porządkowych wysokość wynagrodzenia i innych należności wynikających ze stosunku pracy średniomiesięczna 
lub  z  ostatnich  trzech  /sześciu  miesięcy)  kiedy  pracownicy  nabywają  prawo  do  tych  świadczeń  i  w  jakiej  
wysokości?
Odpowiedź:  patrz  Ad. 1.

Pytanie 52: 
Czy  zamawiający  zobowiązuje  się  do  ponownego  zatrudnienia  przejętych  pracowników  w  razie  rozwiązania 
kontraktu? jeśli tak to prosimy o umieszczenie w treści umowy stosownego zapisu dotyczącego tzw. zwrotnego 
przejęcia pracowników względnie przejęcia pracowników w trybie art 23 prim k.p. przez zamawiającego/nowego.
Odpowiedź:  nie.

Pytanie 53:
Czy pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynikającego z mocy ustawy z 
dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (Dz. U. 
Nr  160  poz.  1080  z  późn.  zm.)  albo  płynące  autonomicznych  źródeł  prawa  pracy,  obowiązujących  u 
Zamawiającego?
Odpowiedź:  nie.

Pytanie 54:
czy podane wynagrodzenie miesięczne uwzględnia podwyżki zgodne z art. 4 a ustawy z dnia 16.12.1994 r. o  
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń?
Odpowiedź:  patrz Ad 3.

Pytanie 55:
Prosimy  o  podanie  stanu  Zadłużenia  Zamawiającego  wobec  pracowników  którzy  mają  być  przejęci  przez 
Wykonawcę/ dotychczasowego pracodawcę, z uwzględnieniem prawa pracowników do przyrostu wynagrodzeń 
zgodnie  z  art.  4  a  ustawy  z  dnia  16  grudnia  1994  r.  o  negocjacyjnym  systemie  kształtowania  przyrostu 
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw ( Dz. U. z 1995 nr 1 poz. 2 ze zm.)
Odpowiedź:  brak zadłużenia.

Pytanie 56:
Czy zamawiający może podać  dane na temat ewentualnych procesów sadowych wszczętych przez pracowników 
wobec dotychczasowego pracodawce?
Odpowiedź: brak procesów sądowych.

Pytanie 57:
Czy  zamawiający  może  podać  informacje  na  temat  należności  przysługujących  pracownikom z  zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, charakteru tych należności ( roszczeniowy , uznaniowy) ponadto dane na temat 
udzielonej tym pracownikom pomocy zwrotnej ze środków funduszu.
Odpowiedź: Patrz Ad 48.

Pytanie 58:  
Czy  wśród  pracowników  znajdują  się  osoby  przebywające  na  długotrwałych  zwolnieniach  lekarskich  oraz 
korzystające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych?
Odpowiedź: Patrz Ad 17.
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Pytanie 59:
Czy przejmowani pracownicy maja jakieś zaległości urlopowe- jakie ( stan wykorzystania urlopów)?
Odpowiedź: Patrz Ad 1.

Pytanie 60:
Prosimy podać informację na temat wysokości i składników wynagrodzenia przejmowanych pracowników wraz z  
pochodnymi.
Odpowiedź: Patrz Ad 1.

Pytanie 61: 
Czy przejmowani pracownicy mają aktualne badania lekarskie i ważne książeczki?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 62:
W związku z niejednoznacznością zapisów w załączniku nr 2 „Zakres usługi..” dotyczącym ilości posterunków i  
ilości godzin, prosimy o ich podanie ilościowe, tak by wszystkie oferty były porównywalne. 

W szczególności prosimy o podanie jakiego posterunku dot. „Strażnicy nocni”. 
Podajemy nasze zestawienie godzin średniomiesięcznie. Prosimy o ich potwierdzenie lub podanie właściwej ilości.
 
Lp posterunki  godz.
1 Wartownia R, brama wjazdowa  730,00
2 Wart. Wejście Gł. I piętro paw.C  730,00
3 Wart. O/obs.-zakaź i dermat 7-22.00 30x 15h 450,00
4 Wart. O/dermatologii 7-19.00 730 / 2 365,00
5 Administracja paw. A 730-(21*6) 604,00
6 Strażnik nocny 18.00-6.00 730 / 2  
7   0,00
8   0,00
9 koszty najmu i media 1 600,0 0,00
x Razem mies. 0,56 2 879,00

Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  wymaga  zapewnienia  1  strażnika  nocnego  zgodnie  z 
zapisami SIWZ z dnia 26.07.2012 r.  Stanowisko strażnika nocnego jest posterunkiem obchodowym 
zgodnie z obowiązkami wymienionymi w SIWZ (na str. 5 ) "OBOWIĄZKI STRAŻNIKA NOCNEGO" 
Jeżeli  chodzi  o  wyliczenie  średniomiesięcznych  godzin  za  świadczenie  całodobowego  dozoru 
szpitala,  Zamawiający  wymaga  podania  w  ofercie  kwoty  za  1  m-c  zgodnie  z  poniższym 
harmonogramem:
strażnik - Wartownia R –  brama wjazdowa karetek – całodobowo 
strażnik - Portiernia w budynku głównym I Piętro (Pawilon C) – całodobowo 
strażnik - Portiernia Administracji od 14:00-8:00 w dni robocze, oraz w dni wolne od pracy (sobota, 

niedziela, święta) całodobowo
strażnik - Portiernia Oddziału Obserwacyjno –  Zakaźnego Dorosłych i Dzieci - od 7.00 do 22.00
strażnik - Portiernia Oddziału Dermatologii – od 7.00 do 19.00
strażnik nocny - praca w godz. od 18.00 do 6.00
Zamawiający wyjaśnia,  że zgodnie z  powyższym harmonogramem w oparciu o wzór formularza 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca ma podać w ofercie średniomiesięczną cenę za 
świadczenie usługi .
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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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