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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333756-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2018/S 146-333756

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 122-276289)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Al. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287300
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa obiektu szpitalnego o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji
Numer referencyjny: A.I.271-12/18

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rozwój Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście
zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu
szpitalnego - budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej
terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami
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towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie
przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę
zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w
Krakowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 122-276289

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane) oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w
rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz.U. z 2014
r.poz. 1446 z późn. zm.);
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane),
c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane),
d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).
Powinno być:
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
a) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane);
b) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w
rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446 z późn. zm.);
c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane);
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d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
2. Załącznik do umowy nr 5a do wzoru umowy – „Tabela cenowa elementów robót budowlanych przewidzianych
do wykonania”, wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
Powinno być:
2. Załącznik do umowy nr 5 do wzoru umowy – „Tabela cenowa elementów robót budowlanych przewidzianych
do wykonania”, wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 17 435 000.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 19 178 500,00 PLN
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
„(...)
6. Kwota netto szacowania zamówienia bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
wynosi: 15 850 000,00 PLN.
(...)
Powinno być:
„(...)
6. Kwota netto szacowania zamówienia bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
wynosi: 17 435 000.00 PLN.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/08/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/08/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/08/2018
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Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami został zmodyfikowany i stanowi
załącznik do udzielonych odpowiedzi na pytania.


