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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach 

szpitalnych i administracyjnych, utrzymania terenów zielonych, transportu wewnętrznego, 

współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z przejęciem 

pracowników w trybie art. 231 KP Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica (II). 

 

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły 
następujące pytania: 
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający w SIWZ określił wymogi dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o 
potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia wystarczającym jest aby jeden z Wykonawców wykazał się spełnieniem warunku w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a także aby co najmniej jeden z Wykonawców posiadał 
certyfikat ISO 9001.  
 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający w odpowiedziach na pytania wskazuje, iż do przejęcia są 142 osoby, zaś w załączniku nr 
32 jest ich 143. Poprosimy o usunięcie zatem jednej osoby z załącznika nr 32.  
 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmodyfikowany zał. nr 32 stanowi załącznik do niniejszych 
wyjaśnieo. 
 
Pytanie nr 3 

Prosimy o uaktualnienie danych dot. wynagrodzenia w załączniku nr 32, i uzupełnienie załącznika 
nr 33, o numery ewidencyjne poszczególnych pracowników, albowiem bez przypisania 
wynagrodzeo obecnych wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia do poszczególnych 
pracowników Wykonawca nie jest w stanie oszacowad właściwie kosztów składających się na 
ofertę.  



Ponadto zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu DODATKI za wysługę lat nie mogą byd 
wliczane do minimalnego wynagrodzenia, z tabel zaś wynika, iż w dalszym ciągu są. W związku z 
powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższego, lub wprowadzenie właściwych danych 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.  
Szpital specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica przyjął sposób rozliczania wynagrodzenia 
minimalnego poprzez dopłatę – wyrównanie do najniższego wynagrodzenia (zał. nr 33: kolumna 
pn. „wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”).  
Pojęcie wynagrodzenia minimalnego nie jest tożsame z pojęciem minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego.  
 
 


