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DZP.26.11.11.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 
„Świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracowników do wykonywania pracy 

w charakterze personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.” 

(nr sprawy: 11/2020). 

  

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 do Projektu umowy: 

Zg. § 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników tymczasowych - w okresie, o którym 

mowa w § 1 w celu skierowania ich do wykonywania zadań personelu pomocniczego na rzecz 

Zamawiającego, w tym: 

1) na podstawie umowy o pracę ... pracowników (co najmniej 12); 

Czy istnieje możliwość zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia)? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający ujednolicił zapisy w dokumentach, tj. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz projekcie umowy dotyczące wymogu zatrudnienia wszystkich pracowników 

na podstawie umowy o pracę. 

 

Pytanie Nr 2 do Projektu umowy: 

Oraz zg. § 3. 

3. Wymiar czasu pracy dla każdego pracownika tymczasowego wyniesie do 168 godzin miesięcznie. 

4. Pracownicy tymczasowi zatrudnieni będą w systemie zmianowym 12 godzinnym - siedem dni 

w tygodniu. 

5. Zmiany, o których mowy w ust. 4 co do zasady obejmują godziny od 7:00 do 19:00 i od 19:00 

do 7:00, a w przypadku Bloku operacyjnego okulistycznego od 7:30 do 15:30 – ostatecznie dla 

pracowników tymczasowych wiążący będzie każdorazowo harmonogram pracy sporządzany na dany 

miesiąc. 

Od czego zależy ilość godzin ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapis § 3 pkt. 3 Projektu umowy. 

Ilość godzin jest uzależniona od grafików dyżuru na oddziałach, czyli od zapotrzebowania 

na obsługujący oddziały personel pomocniczy. 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. 


