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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie Bloku operacyjnego do standardów 
Sali Operacyjnej Hybrydowej  Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu 
(sprawa  DZP.341.02.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poniższe warunki SIWZ 

Zamawiający uzna za spełnione jeśli będą spełnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców. 
 
„11.1. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: 
 
a) Wykonawca, do oferty dołączy oświadczenie, że zatrudni na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zgodnie z treścią oświadczenia 
wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ) 
 
b) Wykonawca, przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności 
określone w pkt. 11, tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy 
i/lub pisemne oświadczenia pracowników zatrudnionych przez 
Wykonawcę potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia; 
 
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób 
wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez 
wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w 
osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy.” 

Tak,  Zamawiający 
potwierdza. 

 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-20 


