
 
 

 

 
Wykonawcy 

 
Dotyczy: Świadczenia usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego dla projektu 
pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. 
J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu 
ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze 
rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi 
priorytetowej XI REACT-EU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  
nr 21-2022 - pytanie nr 1 

 
       Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w 

toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

„Dotyczy: świadczenia usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego dla projektu 
pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. 
J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu 
ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze 
rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi 
priorytetowej XI REACT-EU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

 
(…)  Pytanie   

Zamawiający w § 9 ust.2 wzoru umowy załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, zawarł 
następujący zapis: 
„Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę dotyczy 
osoby (specjalisty ds. rozliczeń) wykonujących czynności związane z przeprowadzaniem 
postępowań przetargowych oraz sprawdzającym możliwość wprowadzania zmian 
(aneksów) do umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych  w zakresie realizacji 
zamówienia. 
Prosimy o wyjaśnienie czy specjalista ds.rozliczeń ma wykonywać czynności związane z 
przeprowadzeniem postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 
 
Odp.: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę edytując treść brzmienia paragrafu na 
„Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
dotyczy osoby (specjalisty ds. rozliczeń). wykonujących czynności związane z 
przeprowadzaniem postępowań przetargowych oraz sprawdzającym możliwość 
wprowadzania zmian (aneksów) do umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych  w 
zakresie realizacji zamówienia. 
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