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Nr sprawy A.I. 271-4/11                                                                Kraków, 31 stycznia 2012 r. 
  
Dotyczy: Postępowania na świadczenie na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji usługi kompleksowej obsługi 

techniczno - eksploatacyjnej 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-4/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 
 

1. Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników w 
razie rozwiązania, wygaśnięcia lub ograniczenia zakresu umowy ? 
Odpowiedź: 
TAK. 
 

2. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia 
wynikaj ącego z art. 4a ustawy z dn. 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: 
Z dniem 01.01.2010 r. uchylona została ustawa z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u Przedsiębiorców oraz zmiany 
niektórych ustaw. Uprawnienia pracowników wynikające z w/w ustawy w okresie jej 
obowiązywania zostały zrealizowane. 
 

3. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994r. 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 wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16.12.1994r. o 
negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 
Przedsiębiorców oraz zmiany niektórych ustaw. 
 

4. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wynikającego z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.)? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy. 
 

5. Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 
1080, z póź. zm.) Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy 
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6. Czy Zamawiający wypłacił powyższe świadczenia przysługujące pracownikom za rok 2011 i 

2012  lub zamierza je wypłacić przed przekazaniem pracowników? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy 
 

7. Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia 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 przysługuje. Podwyżki zostały zrealizowane 

 
8. Czy pracodawca wypłacił wszystkie wymagalne 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: 
Tak. 

 
9. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano warunki umowy w części 

dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione? 
Odpowiedź: 
Nie wypowiedziano. 
 

10. Czy pracownikom przewidzianym do przejęcia wypowiedziano podwyżkę wynikającą z art. 4a 
ustawy z dn. 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z 
późn. zm.) ? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy 

 
11. Czy Zamawiający będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników 

przekazanych nowemu Wykonawcy w trybie art. 23¹ k.p. powstałe przed dniem przekazania, 
w szczególności z tytułu art. 4a ustawy z dn. 16.12.1994 r. o negocjacyjnym systemie 
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych 
ustaw (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz. 2, z póź. zm.) oraz ustawy z dn. 12.12.1997r. o dodatkowym 
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r. Nr 160, 
poz. 1080, z póź. zm.)? 
Odpowiedź: 
Nie dotyczy 

 
12. Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisany ze 

związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w 
zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzenia, także w przypadku 
przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Inaczej – czy pracownicy są 
objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub 
wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwi ć modyfikację ich stosunków pracy ? 
Odpowiedź: 
Nie istnieją odrębne porozumienia, umowy, pakiety socjalne, gwarancje pakiety o którym 
mowa w pytaniu. 
 

13. Jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? Prosimy o dokonanie 
podziału z uwzględnieniem umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony. 
Odpowiedź: 
Umowy na czas nieokreślony 
 



14. Prosimy o podanie wszystkich kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników 
wskazanych do przejęcia wraz ze wszystkimi dodatkami z rozbiciem na: poszczególne 
składniki wynagrodzeń ( w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, godziny nocne i 
inne), stanowiska, ze wskazaniem okresu, za jaki podano te dane – wnioskujemy, aby był to 
ostatni miesiąc rozliczeniowy. 
Odpowiedź: 
Z uwagi na fakt, że nie wiadomo na dzień dzisiejszy jaka oferta zostanie wybrana w 
przetargu, czy to będzie Państwa oferta oraz z uwagi na newralgiczność w/w danych 
zamawiający nie udostępni Państwu szczegółowych danych co do wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatków stażowych. Zawarte w specyfikacji ogólne zestawienie 
wynagrodzeń pracowniczych jest wystarczające do złożenia oferty 

 
15. Czy wszyscy pracownicy są zatrudnieni w pełnym wymiarze etatu? Jeżeli nie, to prosimy o 

podanie liczby osób oraz wymiaru obowiązującego ich czasu pracy (etatu). 
Odpowiedź: 
Tak 
 

16. Czy w okresie po przejęciu pracowników nabędą oni prawo do wypłaty dodatkowych 
składników wynagrodzenia? np. jubileusze, jeżeli tak to proszę podać. 
Odpowiedź: 
Jeden pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach tj. 75 % 
wynagrodzenia miesięcznego w dniu  12.11.2012r, drugi pracownik nabywa prawo do 
nagrody jubileuszowej po 20 latach w dniu  30.04.2016r 

 
17. Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących. 

Odpowiedź: 
jeden pracownik: urlop zaległy 0,5 dnia / 4 godziny/ urlop bieżący 26 dni /208 godzin/ suma 
26,5 dnia tj. 212 godzin 
drugi pracownik: urlop zaległy 6 dni / 48 godziny/ urlop bieżący 26 dni /208 godzin/ suma 
32 dni tj. 256 godzin 
 

18. Czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów 
wypoczynkowych, przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie 
wychowawczym lub bezpłatnym? 
Odpowiedź: 
Wszyscy pracownicy wykonują obecnie pracę 
 

19. Czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymagalnymi w 
placówkach służby zdrowia wraz z wpisami dotyczącymi wykonywania szczepień przeciw 
WZW typ B? 
Odpowiedź: 
Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie. Szczepienia przeciw WZW typ 
B zostały wykonane w 2001 r. i 2004 r.  
 

20. Czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie 
liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności i wymiarów etatów. 
Odpowiedź: 
Jedna osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim – pełny etat 

 
21. Czy w grupie tych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni? Dotyczy 

związków zawodowych) Jeżeli tak to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju 
przysługuje im ochrona. 
Odpowiedź: 
Nie 

 
22. Prosimy o podanie wieku pracowników. Czy pracownicy są lub będą w okresie wykonywania 

zamówienia objęci ochroną w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w 
wieku przedemerytalnym). 
Odpowiedź: 
Pracownik nr 2 urodzony w 1960r. pracownik nr 1 1954r. 
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23. Czy przez byłych pracowników bądź aktualnie realizujących przedmiot niniejszego 
zamówienia zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium się 
znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile pozostaje 
w trakcie rozpoznania? 
Odpowiedź: 
Nie zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe. 

 
24. W związku z tym, że Zamawiający przekażę pracowników na mocy art. 23’ KP przyszłemu 

Wykonawcy, prosimy o podanie jednomiesięcznego odpisu na jednego pracownika na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jaki dotyczy pracowników przekazanych do 
przejęcia w ramach art. 23’KP. 
Odpowiedź: 
91zł 16 gr 

 
25. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty opisane w punkt 6.2. SIWZ muszą dotyczyć 

obsługi budynków szpitalnych, z racji ich unikalnej struktury funkcjonowania ze względu na 
dobro pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w pkt. 6.2 SIWZ określił warunek w taki sposób, że nie ogranicza się on tylko do 
budynków szpitalnych. 
 

26.  Zamawiający proszony jest o potwierdzenie nieodpłatnego przekazania na czas trwania 
umowy pomieszczeń Wykonawcy opisanych w par. 8 projektu umowy (zał. Nr 3 do SIWZ)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza nieodpłatne przekazanie na czas trwania i realizacji umowy pomieszczenia 
wskazane przez Zamawiającego. 
 

27. Zamawiający proszony jest o zmodyfikowanie projektu umowy (zał. Nr 3 do SIWZ) o zapisy: 
„ka żdej ze stron  przysługuję wypowiedzenie umowy z 3 miesięcznym okresem obowiązującym 
od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesięcy w którym zostało złożone wypowiedzenie”   
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę dodając odpowiedni zapis do § 14 ust. 3 o treści:  
Każdej ze stron  przysługuję wypowiedzenie umowy z 3 miesięcznym okresem obowiązującym od 
pierwszego dnia miesiąca następnego po miesięcy w którym zostało złożone wypowiedzenie 

 
 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ: 
 
1. W załączniku nr 3 wzór umowy w § 14 dodaje ust. 3 o treści: 

Każdej ze stron  przysługuję wypowiedzenie umowy z 3 miesięcznym okresem obowiązującym od 
pierwszego dnia miesiąca następnego po miesięcy w którym zostało złożone wypowiedzenie 
 

2. W załączniku nr 3 wzór umowy w § 11 ust. 1 pkt. a) i b) jest: 
Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 2.  

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 w przypadku trzykrotnego stwierdzenia 
uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie obsługi techniczno - 
eksploatacyjnej na terenie Zamawiającego stwierdzonego podczas kontroli, o której mowa 
w § 4 ust. 5. 



 
zostaje zmieniony na: 
Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) z tytułu: niewykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 2.  

b) z tytułu: nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku trzykrotnego stwierdzenia 
uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie obsługi techniczno - 
eksploatacyjnej na terenie Zamawiającego stwierdzonego podczas kontroli, o której mowa 
w § 4 ust. 5. 

3. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ Pracownicy przeznaczeni do 
przejęcia jest: 
Pracownik nr 1 – nagroda jubileuszowa: 20 lat – 12.11.2012 r. prawo do emerytury w 2025 r. 
Pracownik nr 2 - nagroda jubileuszowa: 20 lat – 30.04.2016 r. prawo do emerytury w 2019 r. 
zostaje zmieniony na: 
Pracownik nr 1 - nagroda jubileuszowa: 20 lat – 30.04.2016 r. prawo do emerytury w 2019 r. 
Pracownik nr 2 – nagroda jubileuszowa: 20 lat – 12.11.2012 r. prawo do emerytury w 2025 r. 

 
 
 
 
          Z poważaniem 
         Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

  Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 


