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Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93484 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012)
6441956, fax. (012) 6444756.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i
termomodernizacji pawilonu A - A1budynku Głównego Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie, zgodnie z przedstawionym
zakresem rzeczowym: a) Przebudowa pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego,
Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej wraz z przebudową
związaną ze zmianą funkcji poddasza, zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpitala
im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
pozwoleniem konserwatorskim nr 486/14 z dnia 14.10.2014 r. oraz z decyzją
pozwolenia na budowę nr 2948/2014 z dnia 25.11.2014 roku. b)
Termomodernizacja pawilonu A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z
opracowaną dokumentacja projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr
387/14 z dnia 11.08.2014 roku i decyzją pozwolenia na budowę nr 2256/2014 z
dnia 09.09.2014 roku - w części dotyczącej wymiany okien i drzwi pawilonu A1. c)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania p.n. Przebudowa
parteru pawilonu A/ A1, zgodnie z opracowaną koncepcją. d) Opracowanie
projektu zamiennego do zadania p.n. Przebudowę pomieszczeń Oddziału I
Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej wraz z
przebudową związaną ze zmianą funkcji poddasza, zlokalizowanych w pawilonie
A, A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie w zakresie
obejmującym rozbudowę szybu windowego o dodatkowy przystanek na
poddaszu budynku A1. e) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację
ww. zadań. f) Realizacja I -etapu zadania p.n. Przebudowa parteru pawilonu A/ A1
Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ - w zakresie obejmującym wzmocnienie
stropu dla potrzeb montażu kolumn monitorujących, poszerzenie otworów

drzwiowych, przejść w elementach konstrukcyjnych, wyburzeń a następnie wykonanie rozebranych
elementów jako ścianki z płyt GK wypełnionych wełną mineralną. g) Realizacja zakresu rzeczowego opisanego
projektem zamiennym. h) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania
pomieszczeń po zakończeniu przebudowy budynku A1/A Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz dokumentacja projektowa w szczególności projekt
budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy i koncepcja - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2.
Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami); Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań,
jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2012 poz.739) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zm.) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych..
 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i termomodernizacji
pawilonu A - A1budynku Głównego Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie, zgodnie
z przedstawionym zakresem rzeczowym: a) Przebudowa pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego, Oddziału III
Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej wraz z przebudową związaną ze zmianą funkcji poddasza,
zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr 486/14 z dnia 14.10.2014 r. oraz z decyzją pozwolenia na
budowę nr 2948/2014 z dnia 25.11.2014 roku. b) Termomodernizacja pawilonu A1 Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr
387/14 z dnia 11.08.2014 roku i decyzją pozwolenia na budowę nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014 roku - w
części dotyczącej wymiany okien i drzwi pawilonu A1. c) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
dla zadania p.n. Przebudowa parteru pawilonu A/ A1, zgodnie z opracowaną koncepcją. d) wykreślony e)
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację ww. zadania f) Realizacja I -etapu zadania p.n.
Przebudowa parteru pawilonu A/ A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ - w zakresie obejmującym
wzmocnienie stropu dla potrzeb montażu kolumn monitorujących, poszerzenie otworów drzwiowych, przejść
w elementach konstrukcyjnych, wyburzeń a następnie wykonanie rozebranych elementów jako ścianki z płyt
GK wypełnionych wełną mineralną. g) wykreślony h) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych
niezbędnych do użytkowania pomieszczeń po zakończeniu przebudowy budynku A1/A Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz dokumentacja
projektowa w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy i koncepcja stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : w Prawie
budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2012 poz.739) Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwo i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z
późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Obowiązujących Polskich
Normach Budowlanych..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 W ogłoszeniu jest: Zakończenie:30.11.2016.
 W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: - roboty budowlane nie później niż do dnia 30
listopada 2016r. - uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nie później niż do 12 grudnia 2016r.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: 06.05.2016 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66..
 W ogłoszeniu powinno być: 09.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66..
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