
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof.

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM.
PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046729/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-04 10:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036353/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe
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Przed zmianą: 
1. Oferty składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny
zostać przetłumaczone na j. polski. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy
Pzp. 
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dzieli zamówienia na części, ani nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części spowodowałby
nadmierne trudności techniczne oraz pociągnąłby za sobą potrzebę skoordynowania działań
różnych Wykonawców realizujących ten sam zakres zamówienia. Zagroziłoby to właściwemu
wykonaniu zamówienia. Ponadto w przypadku odpowiedzialności w ramach udzielanej gwarancji
na wykonane prace, problemem mogłoby być ustalenie jednoznacznego powodu wystąpienia
wady i sposobu jej usunięcia, co mogłoby powodować ograniczenie gwarancji dla pozostałego
zakresu prac, wykonanych przez innego Wykonawcę. Ze względu na powyższe Zamawiający
odstępuje od podziału zamówienia na części udzielane w ramach odrębnych postępowań lub
pozwolenia na składanie ofert częściowych. Zamawiający poprzez określenie warunków i
kryteriów w postępowaniu nie eliminuje w ubieganiu się o zamówienia kręgu MiŚP. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 
6. Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, że
prace będą prowadzone na terenie czynnych obiektów, wymaga złożenia oferty po odbyciu
przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie inwestycji. Wizja lokalna pomieszczeń budynku
odbędzie się w dwóch terminach - zgodnie z pkt 4.17 SWZ. 
7. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudniania na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawcę (lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób,
które będą wykonywały w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane, tj. robót
budowlanych, dekarskich, sanitarnych, instalacyjnych c.o., instalacyjnych wod.-kan.,
instalacyjnych wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnych, instalacyjnych gazów medycznych,
instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych. Wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy. 
8. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez decyzji o dofinasowaniu Projektu
Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof.
Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i
podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemi Covid-19
ze środków Unii Europejskiej oraz podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-
EU dla zdrowia.
9. Uzupełnienie sekcji 4.2.10.: a) termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy
Wykonawcy robót. b) termin zakończenia realizacji etapu 1 niniejszego zamówienia: do 6
miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r. c) termin
zakończenia realizacji etapu 2 niniejszego zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zakończenia
etapu 1. d) termin całkowitego zakończenia robót: najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. (jako
termin zakończenia robót uznaje się datę uzyskania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu
obiektu będącego przedmiotem umowy do użytkowania).

Po zmianie: 
1. Oferty składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny
zostać przetłumaczone na j. polski. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy
Pzp. 
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dzieli zamówienia na części, ani nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części spowodowałby
nadmierne trudności techniczne oraz pociągnąłby za sobą potrzebę skoordynowania działań
różnych Wykonawców realizujących ten sam zakres zamówienia. Zagroziłoby to właściwemu
wykonaniu zamówienia. Ponadto w przypadku odpowiedzialności w ramach udzielanej gwarancji
na wykonane prace, problemem mogłoby być ustalenie jednoznacznego powodu wystąpienia
wady i sposobu jej usunięcia, co mogłoby powodować ograniczenie gwarancji dla pozostałego
zakresu prac, wykonanych przez innego Wykonawcę. Ze względu na powyższe Zamawiający
odstępuje od podziału zamówienia na części udzielane w ramach odrębnych postępowań lub
pozwolenia na składanie ofert częściowych. Zamawiający poprzez określenie warunków i
kryteriów w postępowaniu nie eliminuje w ubieganiu się o zamówienia kręgu MiŚP. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 
6. Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt, że
prace będą prowadzone na terenie czynnych obiektów, wymaga złożenia oferty po odbyciu
przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie inwestycji. Wizja lokalna pomieszczeń budynku
odbędzie się w TRZECH (3) terminach - zgodnie z pkt 4.17 SWZ. 
7. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudniania na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawcę (lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób,
które będą wykonywały w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane, tj. robót
budowlanych, dekarskich, sanitarnych, instalacyjnych c.o., instalacyjnych wod.-kan.,
instalacyjnych wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnych, instalacyjnych gazów medycznych,
instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych. Wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy. 
8. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez decyzji o dofinasowaniu Projektu
Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof.
Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i
podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemi Covid-19
ze środków Unii Europejskiej oraz podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-
EU dla zdrowia.
9. Uzupełnienie sekcji 4.2.10.: a) termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy
Wykonawcy robót. b) termin zakończenia realizacji etapu 1 niniejszego zamówienia: do 6
miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r. c) termin
zakończenia realizacji etapu 2 niniejszego zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zakończenia
etapu 1. d) termin całkowitego zakończenia robót: najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. (jako
termin zakończenia robót uznaje się datę uzyskania prawomocnej decyzji o dopuszczeniu
obiektu będącego przedmiotem umowy do użytkowania).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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2022-02-11 09:00

Po zmianie: 
2022-02-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-11 11:00

Po zmianie: 
2022-02-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-12

Po zmianie: 
2022-03-17

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie
pkt 4.17. dodając następujący zapis:
(…)
Wizja lokalna pomieszczeń budynku odbędzie się w trzech terminach:
(…)
c) trzeci termin: 8 lutego 2022 r., godz. 9:00.
(…)
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