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Warszawa, 2021-06-28 

 

 
Do wszystkich wykonawców  

Uczestniczących 

 w szacowaniu wartości zamówienia  
 

dotyczy: Zapytania w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia w przedmiocie: 

Usługa wartościowania stanowisk pracy oraz opracowania mapy kompetencji dla stanowisk pracy 
Centrum e-Zdrowia, jako narzędzi wspierających strategię zarządzania personelem w Centrum.  

 
W związku z faktem, iż w przedmiotowym zapytaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w  odniesieniu do 
treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:  

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 Proszę o podanie liczby 

zidentyfikowanych stanowisk na obecna 
chwilę. 

Zamawiający informuje, iż na obecną chwilę szacuje iż 

w Centrum e-Zdrowia można zidentyfikować ok. 190 
stanowisk. 

2 Czy mają Państwo jakiś wzór opisu 
stanowisk pracy który ma obowiązywać, 

czy ma on zostać wypracowany podczas 
projektu? 

Prosimy uwzględnić w wycenie wzór opisu stanowisk.  

 

3 Czy opisy stanowisk pracy ma wypełniać 

oferent, jeżeli tak to ilość konsultacji w 
wymiarze 60 godzin wydaje się za mała? 

Prosimy o wycenę 2 możliwości: 

1. Wypełnienie opisów stanowisk pracy przez 
oferenta – wraz z informacją o szacowanej 

ilości godzin przeznaczonych na konsultacje w 
przedmiotowej sprawie; 

2. Wypełnienie opisów stanowisk pracy przez 

Zamawiającego. 

4 Czy poprzez metodę wartościowania a 
dokładnie:  

„Doboru metody wartościowania 
stanowisk pracy do struktury 
organizacyjnej Centrum, nie mniej 

Zamawiający oczekuje zastosowania 
metody analityczno-punktowej, która jest  

zorientowana na wyniki biznesowe. 
Głównym założeniem Zamawiającego jest 
uzyskanie wartościowania stanowisk 

pracy metodą analityczno-punktową, 
które skoncentrowane będzie na ich 

wpływie na realizację celów Centrum z 
zastosowaniem trzech obszarów procesu 

Uprzejmie informujemy, iż ustalenie wysokości 
wynagrodzenia leży po stronie Zamawiającego w 

oparciu o widełki wynagrodzenia na poszczególnych 
stanowiskach pracy określonych w tabeli 
zaszeregowania stanowiącej załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych 
z  pracą  dla  pracowników  zatrudnionych  w 

niektórych  jednostkach  sfery  budżetowej 
działających  w  ochronie  zdrowia 

(j.t.:  Dz.U.  z  2020  roku,  poz.  1237  z  późn.  zm.). 
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pracy: warunków wejścia, tj. objęcia przez 
pracownika stanowiska, procesu pracy 

oraz wyjścia w postaci osiąganych 
efektów. „ 

Oczekujecie Państwo propozycji 
konkretnych stawek wynagrodzenia na 
poszczególnych stanowiskach w oparciu o 

benchmark z rynku, czy też kwestia 
wysokości wynagrodzenia jest po stronie 
Zamawiającego? 

Zamawiający prosi o wycenę oferty uzupełniającej  
obejmującej propozycje stawek wynagrodzenia na 

poszczególnych stanowiskach w oparciu o benchmark 
na rynku. 

 

 

 
 

 
 Zaakceptowała: 

(-) Anna Bułhak 
 ……………………………………….. 

(Kierownik Wydziału Przygotowywania Zamówień)  

 
 
Sporządził: Aneta Pyrzyńska 


