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DZPiZ- 01/77/2017 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

„Świadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.”    

(nr sprawy 77/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 

niniejszego postępowania przetargowego: 

 

Pytanie 1 dotyczy zał. nr 3 punkt 1.7 

Zamawiający wymaga wgrywania nowych wersji oprogramowana firmy Atende Medica Sp. z o.o. 

w ramach umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis „Zmiana ilości modułów posiadanych przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy nakładają na Wykonawcę, w uzgodnionym 

z Zamawiającym zakresie, obowiązek włączenia tych zmian w zakres przedmiotu zamówienia bez 

zmiany ceny”? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.  

 

Pytanie 2 Dotyczy Zał. nr 3 punkt 2.11 

Zamawiający wymaga wgrywania nowych wersji systemu Pixel w ramach umowy. Czy Zamawiający 

zgodzi się na zapis „Zmiana ilości modułów posiadanych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

umowy nakładają na Wykonawcę, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie, obowiązek włączenia 

tych zmian w zakres przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny”? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.  

 

Pytanie 3 Dotyczy: SIWZ Rozdz. II, pkt 3, 3.1 

Czy Zamawiający uzna, iż wymaganie, iż Oferent musi wykazać się realizacją 3 usług będzie dla 

Zamawiającego korzystniejsze i czy w związku z tym Zamawiający zmieni odpowiednio zapisy SIWZ 

Rozdział II podpunkt 3.1 ? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie 4 Dotyczy: SIWZ Rozdz. II, pkt 3, 3.1 

Czy Zamawiający uzna, iż wymaganie, iż Oferent musi wykazać się realizacją usług o czasie trwania 

24 miesięcy będzie dla Zamawiającego korzystniejsze i czy w związku z tym Zamawiający zmieni 

odpowiednio zapisy SIWZ Rozdział II podpunkt 3.1b ? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie 5 Dotyczy: SIWZ Rozdz. II, pkt 3 

Zamawiający wymaga aby minimalny okres świadczonej nieprzerwanie usługi trwał min. 8 miesięcy. 

Czy min. okres 8 miesięcy powinien być zrealizowany przed terminem składania ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 



 

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 40 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel.: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 

e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 

 

 

Pytanie 6 Dotyczy: Zał. nr 4a do umowy 

Jakie dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania są wypłacane pracownikom szpitala?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pracownicy otrzymują poniższe dodatki: 

1. dodatek za wysługę lat od 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, 

dodatek wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20%; 

2. dodatek funkcyjny od 20% do 45%; 

3. dodatek za powierzenie dodatkowych czynności i obowiązków; 

4. dodatek za pracę w porze nocnej;  

5. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Ponadto informuję, że pracownikom przysługuje również nagroda jubileuszowa po 

osiągnięciu określonego stażu pracy. 
 

 

Z poważaniem  

 

                                                                            Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                                                                                                               /-/ 

Elżbieta Makulska-Gertruda 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


