
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 177917-2012 z dnia 2012-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy oddziału dziecięcego 

zlokalizowanego na parterze w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzelecka 2, na podstawie projektu... 

Termin składania ofert: 2012-08-31  

 

Numer ogłoszenia: 184617 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177917 - 2012 data 16.08.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy oddziału dziecięcego 

zlokalizowanego na parterze w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzelecka 2, na podstawie 

projektu wielobranżowego wykonanego przez KONTRAPUNKT V-PROJEKT 

siedzibą przy ul. Zabłocie 39 w Krakowie. 3.2. Nierozerwalną część SIWZ stanowi 

dokumentacja projektowa definiująca szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: a) 

roboty ogólnobudowlane b) wykonanie instalacji wewnętrznych w tym, wod-kan, c.o., 

wentylacji c) wykonanie instalacji gazów medycznych d) wykonanie instalacji 

elektrycznej 3.3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem 

wielobranżowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem 

wykonanym przez KONTRAPUNKT V-PROJEKT siedzibą przy ul. Zabłocie 39 w 

Krakowie. 3.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (załącznik 

nr 2) oraz formularz cenowe - przedmiary (załącznik nr 1B). Zamawiający oświadcza 

że wykreślone pozycje w przedmiarze robót budowlanych nie wchodzą w zakres 

przedmiotu umowy i nie należy ich wyceniać. 3.5. Wykonawca dostarcza wszystkie 

materiały niezbędne do wykonania powyższych robót. 3.6. Przy wykonywaniu prac 

należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami oraz ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz.881 z 20 04r.), a 

także rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012r Nr 12, poz. 

739); winny posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=177917&rok=2012-08-16


Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Prowadzenie robót nie może naruszać 

interesu osób trzecich. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, a także wytycznymi zawartymi w 

dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów. Wykonawca we własnym 

zakresie i na swój koszt zabezpiecza dostawę niezbędnych materiałów i środków 

transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca 

odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty równoważnej poprzez ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 

posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w 

tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia np: opisów 

technicznych, kopii certyfikatów zgodności z właściwymi przedmiotowo Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi. Nie umieszczenie przez 

oferenta w ofercie informacji o propozycji zastosowania przy realizacji zamówienia 

innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pozbawia go 

możliwości złożenia takiej propozycji zamiennej w toku realizacji prac bez zgody 

Zamawiającego. 3.7. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty 

wynosiła min. 36 miesięcy od dnia odbioru. 3.8. Po wyborze oferty ale najpóźniej w 

dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu robót, z 

uwzględnieniem prac koniecznych do wykonania w terminie 4 tygodni od podpisania 

umowy i umożliwiających po tym terminie otwarcie oddziału i jego funkcjonowanie. 

Wykonawca pozostałe roboty będzie wykonywał przy działającym oddziale. 3.9. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej 

siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy oddziału 

dziecięcego zlokalizowanego na parterze w budynku Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. 

Strzelecka 2, na podstawie projektu wielobranżowego wykonanego przez 

KONTRAPUNKT V-PROJEKT siedzibą przy ul. Zabłocie 39 w Krakowie. 3.2. 

Nierozerwalną część SIWZ stanowi dokumentacja projektowa definiująca 

szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: a) roboty ogólnobudowlane b) 

wykonanie instalacji wewnętrznych w tym, wod-kan, c.o., wentylacji c) wykonanie 

instalacji gazów medycznych d) wykonanie instalacji elektrycznej 3.3. Wszystkie 

prace należy wykonać zgodnie z projektem wielobranżowym, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, przedmiarem wykonanym przez KONTRAPUNKT V-

PROJEKT siedzibą przy ul. Zabłocie 39 w Krakowie. 3.4. Szczegółowy zakres robót 

określa dokumentacja techniczna (załącznik nr 2) oraz formularz cenowe - przedmiary 

(załącznik nr 1B). Zamawiający oświadcza że wykreślone pozycje w przedmiarze 

robót budowlanych nie wchodzą w zakres przedmiotu umowy i nie należy ich 

wyceniać. 3.5. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

powyższych robót. 3.6. Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa o wyrobach budowlanych 

Dz. U. nr 92, poz.881 z 20 04r.), a także rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 



fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 

z 2012r Nr 12, poz. 739); winny posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 

Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. Odbiór prac nastąpi 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi 

Normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych 

wbudowywanych materiałów. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt 

zabezpiecza dostawę niezbędnych materiałów i środków transportowych potrzebnych 

do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w 

miejscu pracy. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej poprzez ujęcie w 

ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub 

urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia np: opisów technicznych, kopii 

certyfikatów zgodności z właściwymi przedmiotowo Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, kartami katalogowymi. Nie umieszczenie przez oferenta w ofercie 

informacji o propozycji zastosowania przy realizacji zamówienia innych materiałów i 

urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pozbawia go możliwości złożenia 

takiej propozycji zamiennej w toku realizacji prac bez zgody Zamawiającego. 3.7. 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 36 miesięcy 

od dnia odbioru. 3.8. Po wyborze oferty ale najpóźniej w dniu podpisania umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

szczegółowego harmonogramu robót, z uwzględnieniem prac koniecznych do 

wykonania w terminie 4 tygodni od podpisania umowy i umożliwiających po tym 

terminie otwarcie oddziału i jego funkcjonowanie. Wykonawca pozostałe roboty 

będzie wykonywał przy działającym oddziale. 3.9. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu terminu.3.10. Przedmiotowe zamówienie dofinansowane jest 

z budżetu Województwa Małopolskiego. 3.11. Wykonawcy zobowiązany jest do 

wykonania tablicy informacyjnej zawierającej: - logo Województwa Małopolskiego 

zgodnie z Uchwała nr 65/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 

2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 313/2000 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie przyjęcia znaku graficznego (logo) i 

podstawowych elementów identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego oraz 

Księga Identyfikacji Wizualnej (Zarządzenie Nr 28/2012 Marszałka Województwa 

Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Księgi 

Identyfikacji Województwa Małopolskiego i przyjęcia procedur jej stosowania), - herb 

Województwa Małopolskiego, - nazwę zadania inwestycyjnego, - informację o 

dofinansowaniu inwestycji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. 

Szczegółowe informacje dotyczące tablicy zostaną przekazane Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. 

 
 


