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ZP/15/2022 
Postępowanie na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach 

projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w 

trakcie realizacji. 

 

 

Elbląg, dnia 29.06.2022r. 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: Postępowania na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w 
ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w 
trakcie realizacji. Nr sprawy ZP/15/2022,  
 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp o poniższej treści:  
 
Pytanie 1 
Czy jedna osoba może pełnić funkcję inspektora nadzoru w więcej niż jednej branży? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenie niektórych funkcji personelu IK (pod warunkiem, gdy osoba wyznaczona 
przez IK spełnieni wszystkie wymagania odnośnie doświadczenia i posiadanych uprawnień w zakresie powierzonych jej 
funkcji) 
 
Pytanie 2 
Jaka jest wymagana obecność Koordynatora Projektu w ciągu tygodnia? 

Odpowiedź: Nie mniej niż 2 razy w tygodniu. Ilość wizyt uzależniona będzie od zaawansowania robót, potrzeb 
wynikających z prowadzonych prac. 
 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykreśla z rozdziału XII pkt. 2.1. ppkt. 4)  
warunek posiadania dokumentu potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej koncesja MSWiA na 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodni z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 
roku (tekst jednolity: Dz . U. z 2014 r., poz. 1099 z póżn.zm) o ochronie osób i mienia. 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 08.07.2022r. godz. 9:00 

Termin  otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 08.07.2022r. godz. 9:05 

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 06.08.2022r 
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