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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Machlowska

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Przebudowa wewnętrzna i rozbudowa Segmentu „A” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

3.1. Przedmiotem zamówienia Przebudowa wewnętrzna i rozbudowa i nadbudowa Segmentu „A”
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dz.nr.166/4, obr.59, j. ew.
Podgórze.
Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę segmentu „A” Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM w zakresie umożliwiającym
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie. Całkowita powierzchnia
użytkowa budynku 6 423,44 m2
Zamówienie obejmuje również roboty wyspecyfikowane w dokumentacji roboty zewnętrzne oraz roboty nie
objęte dokumentacja techniczną a wyszczególnione oddzielnie - Wymiana central wentylacji/klimatyzacji
obsługujących oddział w poz. P0.
Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.00.00.00-7 roboty budowlane, 45.11.13.00-1
roboty rozbiórkowe, 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, , 45.45.00.00-6 roboty budowlane
wykończeniowe pozostałe, 45.33.00-7 roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne; 45.33.11.00-7 instalowanie c.o.;
45.33.12.00-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.21.51.40-0 – roboty budowlane w
zakresie obiektów szpitalnych,
3.2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w
odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały i urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, która to ocena będzie podstawą do
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu.
W przypadku uznania przez Wykonawcę konieczności wykonywania robót nie objętych przedmiarem robót
a niezbędnych dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien uzupełnić tabele elementów scalonych o
powyższe prace.
Zamawiający przewiduje wykonywanie robót w kondygnacjach P2, P3 i P4 przy użytkowaniu kondygnacji P0 i
P1 zgodnie z przeznaczeniem (oddziały pediatryczne ).
W koszcie oferty należy przewidzieć wszelkie konieczne szczelne oddzielenia terenu budowy od części
użytkowanej budynku, wszelkie roboty demontażowe budowlane i instalacyjne, wykonanie zewnętrznej
komunikacji i drogi transportu dla dostawy materiałów i ewakuacji materiałów wyburzonych i zdemontowanych.
Organizacja robót winna zapewnić możliwość użytkowania pozostałej nie przebudowywanej części szpitala.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) udział w wizji lokalnej części
szpitala objętej niniejszym procesem inwestycyjnym w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.
Wykonawca, który nie żądał lub nie wziął udziału w wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń ponosi wszelkie
ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.
Realizacja robót w funkcjonującym obiekcie. Konieczne zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków
atmosferycznych w trakcie robót. Konieczne zapewnienie możliwości komunikacji personelu i pacjentów
poprzez budynek przez cały okres realizacji.
3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
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3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
3.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIA W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PODSTAWOWEGO, ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT.
6.STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 50% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I POLEGAJĄCYCH
NA POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO ZAMÓWIENIA.
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. – 12 miesięcy od podpisania umowy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45111300  
 45232410  
 45450000  
 45330000  
 45331100  
 45331210  
 45215140  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZP-271-2/156/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-126152   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 187-329269  z dnia:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia
Przebudowa wewnętrzna i
rozbudowa i nadbudowa Segmentu
„A”
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie przy ul.
Wielickiej 265 na dz.nr.166/4, obr.59,
j. ew.
Podgórze.
Zamówienie obejmuje przebudowę
i rozbudowę segmentu „A”
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego
w Krakowie, ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków zwanego dalej
zamawiającym w zakresie
umożliwiającym
uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, pozwolenia na
użytkowanie. Całkowita powierzchnia
użytkowa budynku 6 423,44 m
2

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia
Przebudowa wewnętrzna i
rozbudowa i nadbudowa Segmentu
„A”
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie przy ul.
Wielickiej 265 na dz.nr.166/4, obr.59,
j. ew.
Podgórze.
Zamówienie obejmuje przebudowę
i rozbudowę segmentu „A”
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego
w Krakowie, ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków zwanego dalej
zamawiającym w zakresie
umożliwiającym
uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, pozwolenia na
użytkowanie. Całkowita powierzchnia
użytkowa budynku 6 423,44 m
2
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Zamówienie obejmuje również roboty
wyspecyfikowane w dokumentacji
roboty zewnętrzne oraz roboty nie
objęte dokumentacja techniczną
a wyszczególnione oddzielnie
- Wymiana central wentylacji/
klimatyzacji
obsługujących oddział w poz. P0.
Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
45.00.00.00-7 roboty budowlane,
45.11.13.00-1
roboty rozbiórkowe, 45.23.24.10-9
roboty w zakresie kanalizacji
ściekowej, , 45.45.00.00-6 roboty
budowlane
wykończeniowe pozostałe,
45.33.00-7 roboty instalacyjne
wod-kan i sanitarne; 45.33.11.00-7
instalowanie c.o.;
45.33.12.00-8 instalowanie urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45.21.51.40-0 – roboty budowlane w
zakresie obiektów szpitalnych,
3.2. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót
wskazywałaby w
odniesieniu do niektórych materiałów
i urządzeń znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiający, zgodnie
z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza „produkty” równoważne.
Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać
materiały i urządzenia aby spełnić
wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie
wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia.
Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się
nazwami producentów /produktów/
ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający przy opisie przedmiotu

Zamówienie obejmuje również roboty
wyspecyfikowane w dokumentacji
roboty zewnętrzne oraz roboty nie
objęte dokumentacja techniczną
a wyszczególnione oddzielnie
- Wymiana central wentylacji/
klimatyzacji
obsługujących oddział w poz. P0.
Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
45.00.00.00-7 roboty budowlane,
45.11.13.00-1
roboty rozbiórkowe, 45.23.24.10-9
roboty w zakresie kanalizacji
ściekowej, , 45.45.00.00-6 roboty
budowlane
wykończeniowe pozostałe,
45.33.00-7 roboty instalacyjne
wod-kan i sanitarne; 45.33.11.00-7
instalowanie c.o.;
45.33.12.00-8 instalowanie urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45.21.51.40-0 – roboty budowlane w
zakresie obiektów szpitalnych,
3.2. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót
wskazywałaby w
odniesieniu do niektórych materiałów
i urządzeń znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiający, zgodnie
z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza „produkty” równoważne.
Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać
materiały i urządzenia aby spełnić
wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie
wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia.
Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się
nazwami producentów /produktów/
ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający przy opisie przedmiotu
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zamówienia, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia
dokumentów uwiarygodniających te
materiały lub
urządzenia. Będą one podlegały
ocenie autora dokumentacji
projektowej, która to ocena będzie
podstawą do
podjęcia przez Zamawiającego
decyzji o akceptacji
„równoważników” lub odrzuceniu.
W przypadku uznania przez
Wykonawcę konieczności
wykonywania robót nie objętych
przedmiarem robót
a niezbędnych dla realizacji
zamówienia Wykonawca powinien
uzupełnić tabele elementów
scalonych o
powyższe prace.
Zamawiający przewiduje
wykonywanie robót w kondygnacjach
P2, P3 i P4 przy użytkowaniu
kondygnacji P0 i
P1 zgodnie z przeznaczeniem
(oddziały pediatryczne ).
W koszcie oferty należy przewidzieć
wszelkie konieczne szczelne
oddzielenia terenu budowy od
części użytkowanej budynku,
wszelkie roboty demontażowe
budowlane i instalacyjne, wykonanie
zewnętrznej komunikacji i drogi
transportu dla dostawy materiałów i
ewakuacji materiałów wyburzonych i
zdemontowanych.
Organizacja robót winna zapewnić
możliwość użytkowania pozostałej
nie przebudowywanej części
szpitala.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy
(po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu) udział w wizji lokalnej części

zamówienia, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia
dokumentów uwiarygodniających te
materiały lub
urządzenia. Będą one podlegały
ocenie autora dokumentacji
projektowej, która to ocena będzie
podstawą do
podjęcia przez Zamawiającego
decyzji o akceptacji
„równoważników” lub odrzuceniu.
W przypadku uznania przez
Wykonawcę konieczności
wykonywania robót nie objętych
przedmiarem robót
a niezbędnych dla realizacji
zamówienia Wykonawca powinien
uzupełnić tabele elementów
scalonych o
powyższe prace.
Zamawiający przewiduje
wykonywanie robót w kondygnacjach
P2, P3 i P4 przy użytkowaniu
kondygnacji P0 i
P1 zgodnie z przeznaczeniem
(oddziały pediatryczne ).
W koszcie oferty należy przewidzieć
wszelkie konieczne szczelne
oddzielenia terenu budowy od
części użytkowanej budynku,
wszelkie roboty demontażowe
budowlane i instalacyjne, wykonanie
zewnętrznej komunikacji i drogi
transportu dla dostawy materiałów i
ewakuacji materiałów wyburzonych i
zdemontowanych.
Organizacja robót winna zapewnić
możliwość użytkowania pozostałej
nie przebudowywanej części
szpitala.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy
(po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu) udział w wizji lokalnej części
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szpitala objętej niniejszym procesem
inwestycyjnym w celu zapoznania się
ze stanem faktycznym.
Wykonawca, który nie żądał lub
nie wziął udziału w wizji lokalnej
remontowanych pomieszczeń ponosi
wszelkie
ryzyko związane z wykonaniem
zamówienia.
Realizacja robót w funkcjonującym
obiekcie. Konieczne zabezpieczenie
obiektu przed działaniem warunków
atmosferycznych w trakcie robót.
Konieczne zapewnienie możliwości
komunikacji personelu i pacjentów
poprzez budynek przez cały okres
realizacji.
3.4. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
zamierza
powierzyć podwykonawcom.
3.6. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień dodatkowych.
Szacunkowa wartość zamówienia
podana łącznie z zamówieniami
uzupełniającymi
Szacunkowa wartość bez VAT: 415
293 833,73 PLN

szpitala objętej niniejszym procesem
inwestycyjnym w celu zapoznania się
ze stanem faktycznym.
Wykonawca, który nie żądał lub
nie wziął udziału w wizji lokalnej
remontowanych pomieszczeń ponosi
wszelkie
ryzyko związane z wykonaniem
zamówienia.
Realizacja robót w funkcjonującym
obiekcie. Konieczne zabezpieczenie
obiektu przed działaniem warunków
atmosferycznych w trakcie robót.
Konieczne zapewnienie możliwości
komunikacji personelu i pacjentów
poprzez budynek przez cały okres
realizacji.
3.4. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
zamierza
powierzyć podwykonawcom.
3.6. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień dodatkowych.
Szacunkowa wartość zamówienia
podana łącznie z zamówieniami
uzupełniającymi
Szacunkowa wartość bez VAT: 41
529 383,73 PLN

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-128419
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