
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 00049553/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 08:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036353/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
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Przed zmianą: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp –
spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej:
1 1. posiadają doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie) należycie wykonali co najmniej dwie (2) roboty budowlane (budowa/
przebudowa/ remont/ rozbudowa/ nadbudowa/ odbudowa), których wartość (każdej z nich)
wyniosła minimum 10 000 000,00 zł brutto. 
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej: 
a) kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
oraz posiadającą 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), 
lub 
kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych w specjalności konstrukcyjno – budowalnej;
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz posiadającą uprawnienia
SEP do 1 kV D;
d) osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV E.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje
wymagane w punktach powyżej (wszystkie lub niektóre).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wad,
zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Po zmianie: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp –
spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej:
1 1. posiadają doświadczenie tj. okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie) należycie wykonali co najmniej dwie (2) roboty budowlane (budowa/
przebudowa/ remont/ rozbudowa/ nadbudowa/ odbudowa), których wartość (każdej z nich)
wyniosła minimum 9 800 0000 zł brutto. 
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej: 
a) kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
oraz posiadającą 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), 
lub 
kierownikiem budowy, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (w rozumieniu Prawa Budowlanego)
oraz posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz posiadającą uprawnienia
SEP do 1 kV D;
d) osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV E.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje
wymagane w punktach powyżej (wszystkie lub niektóre).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub
zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wad,
zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

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: 
2022-02-16 09:00

Po zmianie: 
2022-02-18 09:00

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

Przed zmianą: 
2022-02-16 11:00

Po zmianie: 
2022-02-18 11:00

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

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2022-03-17

Po zmianie: 
2022-03-19

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00049553/01 z dnia 2022-02-08

2022-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	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 00049553/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 08:54

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00036353/02
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



