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DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE DZP / 57 / 2018 

  

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.07.2018 r. 

1. Jaki jest przewidywany budżet projektu. 

ODP.: odpowiedź udzielona w ramach dokumentu: „Ogólny opis projektu”. 

2. Czy – jeśli częścią projektu jest doposażenie – zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe? 

ODP.: TAK. 

3.  W jakim trybie odbywa się realizacja projektu (zaprojektuj i wybuduj czy wg. Projektu 

budowlanego)? 

ODP.: Dla zadania odrębnie realizowany jest projekt budowlany i odrębnie będzie ogłaszany 

przetarg na budowę. Gotowość techniczna: złożone zostanie oświadczenie, że w ciągu 10 

miesięcy od otrzymania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie 

projektu, uzyska i przekaże do IZ RPO decyzję o pozwoleniu na budowę. Warunkiem jest 

załączenie do wniosku o dofinasowanie programu funkcjonalno-użytkowego, będące w 

posiadaniu Zamawiającego.  

4. Jakich oddziałów czy poradni dotyczy projekt? 

ODP.: odpowiedź udzielona w ramach dokumentu: „Ogólny opis projektu”. 

5. Czy zamawiający posiada dokumentację techniczną? 

ODP.: Zamawiający posiada PFU i OCI obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego. 

Przedmiotowy wniosek unijny dotyczyć będzie jedynie części zadania inwestycyjnego p.n. 

„„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku”, stanowiąc 

jedno z kilku źródeł finansowania tego zadania inwestycyjnego. 

6. Czy zamawiający posiada pozwolenie na budowę? 

ODP.: Nie, Zamawiający jest w trakcie realizacji projektu budowlanego. Dla celów wykazania 

gotowości technicznej złożone zostanie oświadczenie, że w ciągu 10 miesięcy od otrzymania 

pisemnej informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu, uzyska i 

przekaże do IZ RPO decyzję o pozwoleniu na budowę. Warunkiem jest załączenie do wniosku 

o dofinasowanie programu funkcjonalno-użytkowego, będące w posiadaniu Zamawiającego. 

7. Czy zamawiający posiada „Opinię o celowości inwestycji” (IOWISZ)? 

ODP.: Zamawiający posiada OCI obejmujące cały zakres zadania inwestycyjnego. 

Przedmiotowy wniosek unijny dotyczyć będzie jedynie części zadania inwestycyjnego p.n. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/
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„„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku”, stanowiąc 

jedno z kilku źródeł finansowania tego zadania inwestycyjnego. 

8. Kto ma ponieść koszt brakującej dokumentacji – zamawiający czy wykonawca? 

ODP.: Koszty ewentualnej brakującej dokumentacji ponosi Wykonawca. 

 

 

/podpis w aktach/ 

Karolina Welka 

Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 

http://www.szpital.wloclawek.pl/

