
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

                                                            Kraków, 24 luty 2016 r. 

 

  Dotyczy: postępowania na „Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek 

schodowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego”.  
  

 

MODYFIKACJA SIWZ W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-6/16 
 

 

I. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wzoru umowy (załącznik 

nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  

   

1. § 1 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 

„Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

obejmujących: Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez 

wykonanie dwóch niezależnych zewnętrznych klatek schodowych wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego, zwanych dalej Przedmiotem Umowy, zgodnie z SIWZ 

oraz Dokumentacją projektową, stanowiącą integralną część niniejszej umowy”. 

 

2. § 5 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: 

„Odbioru całości prac dokonuje Zamawiający po wydaniu przez organ nadzoru budowlanego 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przy udziale inspektora nadzoru i innych wyznaczonych 

przez niego pracowników. Protokół odbioru całości prac winien być podpisany przez kierownika 

budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy, a także przedstawicieli podwykonawców (jeżeli 

dotyczy). Protokół odbioru robót powinien być podpisany przez wszystkie w/w strony, obecne przy 

odbiorze. Odmowa złożenia podpisu na protokole odbioru powinna być opisana w protokole”. 

 

3. W § 6 umowy po ust. 2 wprowadza się nowy ust. 3 o treści: 

„Zamawiający udzieli upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy i złożenia wniosku o wydanie decyzji  o pozwoleniu na 

użytkowanie przebudowanego obiektu”. 

 

4. W § 6 w związku z wprowadzeniem nowego ustępu 3, dotychczasowa numeracja ustępów od 3 do 

5, otrzymuje oznaczenie od 4 do 6. 

5. W § 7 ust. 1 umowy wprowadza się nowy pkt 22) o treści: 

„22) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i złożenie wniosku o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie”. 

 

6. W § 7 ust. 1 w związku z wprowadzeniem nowego pkt 22), dotychczasowy punkt 22) otrzymuje 

oznaczenie 23). 

 

7. W § 14 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy 

na skutek zaistnienia następujących okoliczności: 

 z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można była przewidzieć  

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które  

to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron, 

 w przypadku zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 

 w przypadku nieterminowego przekazania przez Zamawiającego frontu robót, 
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 w przypadku nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie lub odmowy jego wydania przez organ 

nadzoru budowlanego.    

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(zwanej dalej „specyfikacją”), który przyjmuje brzmienie: 

„Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest „Dostosowanie budynku nr 1 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych 

zewnętrznych klatek schodowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego”. 

 

W całej dokumentacji przetargowej przemiot zamówienia należy rozumieć zgodnie 

z prowadzoną modyfikacją w niniejszym piśmie. 
 

  II. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 3 marca 2016 r. do godz. 12:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00. Zamawiający zwróci ofertę, która 

zostanie złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 12:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 

10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen i terminu gwarancji.”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 24 lutego 2016 r. 

pod numerem: 40842 - 2016. 

 
Dyrektor 

                                                                    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                                 mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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