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Ogłoszenie nr 301722 - 2016 z dnia 2016-08-19 r. 

Kraków: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 300785
Data: 11/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na 
Skarpie  66, 31913   Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url): www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających 
na całodobowym dozorze terenu Szpitala wraz z dostawą, uruchomieniem i montażem
wideodomofonów i domofonu w terminie max. 21 dni roboczych od daty podpisania 
umowy o świadczenie usług. Zamontowane urządzenia po zakończeniu umowy staną 
się własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania tych 
urządzeń przez czas trwania umowy. Sposób montażu i trasę instalacji zasilających 
urządzenia Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Działu Technicznego 
Szpitala. Usługa stanowiąca podmiot zamówienia będzie wykonywana w czasie 
trwania umowy przez 7 dni w tygodniu, przez pracowników Wykonawcy . 2. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia 
usług dozoru, które będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z ich 
świadczeniem. Zamawiający odda w najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 
użytkowej 39,03 m2 usytuowane: 1 Portiernia I piętro – Pawilon C 2 Portiernia 
Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego parter – Pawilon G 3 Portiernia R przy bramie 
wjazdowej dla karetek Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów 
eksploatacyjnych dotyczących pomieszczeń przeznaczonych do zorganizowania usług 
dozoru, oraz kosztów za korzystanie z wyposażenia Zamawiającego usytuowanego w 
wynajmowanych pomieszczeniach. 3. Teren zewnętrzny, na którym znajdują się 
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obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha. 4. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 5. Wykonawca w celu realizacji 
usługi, stosownie do at. 29 ust. 3 a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
-Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) . 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 
szczególności wykaz obiektów, pomieszczeń i terenu na zewnątrz szpitala oraz zakres obowiązków strażników i 
strażników nocnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem 
pracy chronionej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 t.j. ze zm.). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
możliwości odpisu przez Zamawiającego składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy do przedkładania w terminie 3
dni od otrzymania wynagrodzenia za usługi w danym miesiącu kalendarzowym, zaświadczeń pozwalających 
Zamawiającemu na obniżenie za dany miesiąc składek na PFRON o zadeklarowaną w ofercie kwotę.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowym 
dozorze terenu Szpitala wraz z dostawą, uruchomieniem i montażem wideodomofonów i domofonu w terminie 
max. 21 dni roboczych od daty podpisania umowy o świadczenie usług. Zamontowane urządzenia po zakończeniu 
umowy staną się własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania tych urządzeń 
przez czas trwania umowy. Sposób montażu i trasę instalacji zasilających urządzenia Wykonawca uzgodni z 
wyznaczonym pracownikiem Działu Technicznego Szpitala. Usługa stanowiąca podmiot zamówienia będzie 
wykonywana w czasie trwania umowy przez 7 dni w tygodniu, przez pracowników Wykonawcy. 2. Zamawiający 
udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia usług dozoru, które będą wykorzystane 
wyłącznie na cele związane z ich świadczeniem. Zamawiający odda w najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 
użytkowej 39,03 m2 usytuowane: 1 Portiernia I piętro – Pawilon C 2 Portiernia Oddziału Obserwacyjno – 
Zakaźnego parter – Pawilon G 3 Portiernia R przy bramie wjazdowej dla karetek Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych dotyczących pomieszczeń przeznaczonych do zorganizowania usług 
dozoru, oraz kosztów za korzystanie z wyposażenia Zamawiającego usytuowanego w wynajmowanych 
pomieszczeniach. 3. Teren zewnętrzny, na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha. 4. 
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony osób i mienia. 5. 5. Wykonawca w celu realizacji usługi, stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy, 
zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w szczególności wykaz obiektów, 
pomieszczeń i terenu na zewnątrz szpitala oraz zakres obowiązków strażników i strażników nocnych zawiera 
załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,
poz. 721 t.j. ze zm.). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę możliwości odpisu przez Zamawiającego 
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Wykonawca zobowiązany będzie 
przez cały okres obowiązywania umowy do przedkładania w terminie 3 dni od otrzymania wynagrodzenia za 
usługi w danym miesiącu kalendarzowym, zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie za dany 
miesiąc składek na PFRON o zadeklarowaną w ofercie kwotę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2. 2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: 1. cena - 60, 2. wysokość odpisu na PFRON - 20, 3. ilość strażników patrolujących 



teren zewnętrzny - 10, 4. termin montażu urządzeń - 10. 
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: 1. cena - 60, 2. wysokość odpisu na PFRON - 10, 3. ilość strażników 
patrolujących teren zewnętrzny - 10, 4. termin montażu urządzeń - 20. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6. 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data 
19.08.2016 godz.10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Data 23.08.2016 godz.8:30.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: 1
Punkt: 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie dotyczy

Zatwierdził

Z- ca Dyrektora Szpitala 

lek. med. Krzysztof Bartoszewski


