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Elbląg, dnia 06.07.2022r. 
 
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. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 
 
1. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas rozbudowy budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w 

Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją 
szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do 
istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego z 5 
salami operacyjnymi (z wyposażeniem) wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną 
sterylizatornią (z wyposażeniem) oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą 
opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem -  połączonego z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem 
komunikacyjnym z dwoma dźwigami w wykonaniu szpitalnym. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano 
następujący zakres robót budowlanych:  

1.1 Stan surowy 

 Wykop pod budynek 

 Fundamenty 

 Kanał techniczny 

 Izolacje fundamentów, kanału 

 Ściany betonowe 

 Ściany murowane 

 Słupy żelbetowe 

 Podciągi, nadproża, wieńce 

 Stropy żelbetowe 

 Pokrycie stropodachu z ociepleniem 

 Odwodnienie dachu 

 Instalacja odgromowa – montaż uziomów fundamentowych 

 System asekuracji na dachu 
1.2 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

 Ścianki działowe murowane 

 Stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna 

 Kanalizacja podposadzkowa 

 Podłoża pod posadzki 
1.3 Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

 Elewacja (bez tynku na cokole -  83%) 
1.4 Elementy zewnętrzne 

 Daszki nad drzwiami 
1.5 Wycinka drzew pod budowę 
1.6 Na dachu wykonano podstawy dachowe pod wentylatory, kominki do odpowietrzenia 

kanalizacji, wyłazy dachowe. 
2. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas „Modernizacji oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana 

Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych” w ramach 
projektu: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim Św. Jana, Pawła II w Elblągu”. Planowana inwestycja 
przewiduje modernizację 4 oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Zadanie 
inwestycyjne w trakcie realizacji. 

2.1 w budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35: 
a) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego dzieci starszych – skrzydło „D”, parter.  

Zadanie inwestycyjne nierozpoczęte.  
b) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego dzieci młodszych – skrzydło „E”, parter. 

Zadanie inwestycyjne nierozpoczęte.  
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c) Zakończenie zadań związanych z rozliczeniem prac dotyczących oddziału Chirurgii Dziecięcej 
2.2 w budynku szpitala przy ul. Żeromskiego 22 
a) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej  – skrzydło prawe – I piętro. 

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano następujący zakres robót budowlanych : 
 Branża architektoniczno-budowlana :  

Roboty rozbiórkowe 100% (rozebranie posadzek, wyburzenia ścianek, demontaż stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, przebicia otworów drzwiowych, skucie tynków wewnętrznych/glazury na ścianach). Roboty 
konstrukcyjne  (wykonanie nadproży 98%, poszerzenia otworów i przemurowania). Wykonanie sufitów 
p.poż. na stropie drewnianym: 100%. Ścianki działowe: 75% 

 Branża sanitarna : demontaż urządzeń sanitarnych 100%. 
 Branża elektryczna : demontaż osprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej 100%, montaż 

instalacji elektrycznej (okablowanie) 15%, prace teletechniczne (demontaż i zabezpieczenie istniejącej 
sieci IT  i montaż ) 3%. 

b) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego – II piętro – cała kondygnacja. Zadanie 
inwestycyjne w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac dotyczy części przekazanego placu budowy, tj. 45% 
powierzchni przeszłego oddziału. Wykonano następujący zakres robót budowlanych: 
 Branża architektoniczno-budowlana : Roboty rozbiórkowe  (rozebranie posadzek 100%, 

wyburzenia ścianek 100%, demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej100%, przebicia otworów 
drzwiowych 80%, skucie glazury na ścianach 100%). Roboty konstrukcyjne  (wykonanie nadproży 80%, 
poszerzenia otworów i przemurowania). 

 Branża sanitarna : demontaż urządzeń sanitarnych 100%. 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie budowy Bloku Operacyjnego, wykonawcy inwestycji przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe – dotyczy robót budowlanych. 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie remontu oddziałów, wykonawcy inwestycji przysługuje wynagrodzenie 
kosztorysowe – dotyczy robót budowlanych. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, wymagany okres 
doświadczenia i osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją robót wykonanych przez Wykonawcę, tj. inwentaryzacją robót wg stanu na 
dzień odstąpienia od umowy przez IK lub aktualną inwentaryzacją robót wykonanych przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie nr 3 
Czy IK w celu zaktualizowania rozliczenia Wykonawcy oraz ustępującego IK będzie zobowiązany do wykonania aktualnej 
inwentaryzacji robót? 
Odpowiedź: Nie. Inwentaryzacja robót wykonanych przez Wykonawcę, będzie wykonana odrębnym 
zleceniem. 
 
Pytanie nr 4 

Dot. umowy 
W związku z tym, że realizacja kontraktu jest poważnie zaawansowana (również z wprowadzonymi w trakcie realizacji 
zmianami) jak traktować zapis w umowie par.2 dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej? 
Odpowiedź: IK nie ma w obowiązku sprawdzenia dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i 
ofertowych oraz specyfikacji technicznych. Do zadań IK należy sprawdzenie ich kompletności z punktu 
widzenia celu któremu mają służyć. 
 
Pytanie nr 5 
Czy weryfikacja ma być powtórnie przedmiotem analizy i być również porównywana z zakresem już wykonanym? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie nr 6 
Dot. umowy par.2 pkt. 2 
Czy IK zgodnie z zapisem w umowie ma opracowywać i uaktualniać harmonogramy rzeczowo-finansowe, czy też ma 
opiniować i wymagać aktualizacji harmonogramów przygotowywanych przez Wykonawcę stosownie do potrzeb 
kontraktu? 
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Odpowiedź: IK ma opiniować i wymagać aktualizacji harmonogramów przygotowywanych przez 
Wykonawcę po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 7 
Dot. umowy pkt.2.6 Obsługa prawna. 
Czy obsługa prawna z ramienia IK dotyczyć ma bieżącego i przyszłego przebiegu realizacji kontraktu, czy ma również 
obejmować ewentualne spory z poprzednim IK i spory z Wykonawcą (w przypadku odstąpienia od umowy) a dotyczące 
okresu minionego? 
Odpowiedź: Obsługa prawna z ramienia IK dotyczyć ma bieżącego i przyszłego przebiegu realizacji 
kontraktu. Obsługa prawna z ramienia IK nie dotyczy ewentualnych sporów z poprzednim IK oraz 
Wykonawcą (w przypadku odstąpienia od umowy) 
 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający podtrzymuje w pełni zapis w umowie dotyczący zapewnienia przez IK pełnej obsługi prawnej kontraktu? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia  zapis w umowie. Rezygnuje z zapisów par. 2 pkt. 2.6 ppkt. 1,2,3,4 . W 
ppkt. 5 dodaje się zapis: oraz pełne wsparcie w zakresie obsługi technicznej kontraktu. 
 
Pytanie nr 9 
Proszę o dopuszczenie na stanowisku Inspektora nadzoru branży teletechnicznej osoby z uprawnieniami o specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - w ograniczonym zakresie. Takie uprawnienia są 
wystarczające dla nadzorowania robót objętych przedmiotem przetargu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie  
 
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 11.07.2022r. godz. 9:00 

Termin  otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 11.07.2022r. godz. 9:05 

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 09.08.2022r 
 
 

Dyrektor 

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

(-) 

lek. Mirosław Gorbaczewski 
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