
Wykonanie Dokumentacji  Projektowej : „Pawilon M-IX : Przebudowa i przystosowanie Oddziału 
Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz Oddziału Oddział Pediatrii i Neurologii 

Dziecięcej do obowiązujących przepisów sanitarnych ” 

 
Numer ogłoszenia TI.2230.54.2021 

Data ogłoszenia 6.09.2021r. 

 

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202   

                        Kraków. 

 

Informacje dotyczące zamówienia: 
 

Zakres prac projektowych: 

 

- przebudowa i przystosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych Oddziału Chorób 
Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz Oddziału Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej 
Znajdujących się na kondygnacjach +1, +2 . 
- suma powierzchni kondygnacji + 1 do przebudowy/przystosowania : 830 m2 
- suma powierzchni kondygnacji + 2 do przebudowy/przystosowania : 830 m2 

 

a)Opracowanie projektu wstępnego mającej na celu przedstawienie wariantowych 
propozycji kompleksowej realizacji zadania z ogólnym pokazaniem zakresu prac,  
z podaniem przewidywanego niezbędnego zakresu prac we wszystkich branżach. Projekt 
wstępny powinien zawierać analizę ekonomiczną przedstawianych wariantów rozwiązań 
projektowych. Na etapie opracowywania Wykonawca zobowiązany jest wykonać plan 
uzyskać wszelkie uzgodnienia, odstępstwa, opinie i inne dokumenty których uzyskanie  w 
dalszej fazie prac mogłoby zagrozić w jakikolwiek sposób możliwości realizacji całości zadania 
jakim jest „Pawilon M-IX : Przebudowa i przystosowanie Oddziału Chorób Infekcyjnych 
Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz Oddziału Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej do 
obowiązujących przepisów sanitarnych ”.  
b)Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Pawilon M-IX : Przebudowa  
i przystosowanie Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz 
Oddziału Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej do obowiązujących przepisów 
sanitarnych ”, na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego projektu wstępnego, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, opinii, 
uzgodnień i innych dokumentów (m.in. pozwolenia na budowę w przypadku gdy tego 
wymaga planowana inwestycja) wymaganych przepisami prawa. 
c)Opracowanie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Pawilon M-IX : Przebudowa  
i przystosowanie Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz 
Oddziału Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej do obowiązujących przepisów 
sanitarnych ”, zgodnego z ww. projektem wstępnym i budowlanym, wykonanie kosztorysów, 
przedmiarów, specyfikacji technicznej, planu BIOZ i wszelkiego rodzaju dokumentów 
koniecznych do przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury przetargowej na roboty 
budowlane. 
 
d)Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, tj. że przedmiot zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu 

rozwiązań projektowych na etapie ich przygotowywania. Założeniem Zamawiającego jest 

otrzymanie kompleksowego projektu wielobranżowego. Zamawiający oczekuje, że Wyko-

nawca będzie gotowy w ramach prac projektowych przedłożyć na życzenie Zamawiającego 

alternatywne rozwiązania projektowe wraz ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych roz-

wiązań oraz wyliczeniem kosztów w zakresie ich wykonania. Dokumentacja projektowa musi 

posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 



 

  

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność: 
-Aktualne dokumenty uprawniające do wykonywania opisanych prac wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego, 
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG) 
- Udokumentowanie/potwierdzenie wykonania w ostatnich 36 miesięcy dwóch opracowań 
kompletnej dokumentacji projektowej związanej z obiektami służby zdrowia na kwotę min. 
50 000 zł brutto ( każda z nich ). 
- Udokumentowanie/potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 36  miesięcy jednego 
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej związanej z obiektem służby zdrowia w 
której zakres powierzchni wynosił min. 1500 m2 
 

Oferty należy składać do dnia 20.09.2021 roku do godz. 10:00. 

 

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy  wraz z numerem ogłoszenia, nazwą 

zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 20.09.2021 roku przed godziną 10:00” należy złożyć 

na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie  

w budynku Administracji A-V . 

 

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-12.00  

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : 

 

Paweł Bednarz  

Specjalista ds. Budowlanych  

Dział Inwestycji i Remontów  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  

e-mail: p.bednarz@szpitaljp2.krakow.pl  

tel.: 12 614 24 61  

tel. kom.: 727 450 190 

 

Termin wykonania prac projektowych: 20 tygodni od daty podpisania umowy 

Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy na wykonane prace 
 

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, 

a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego 

ze strony podmiotu, który złożył ofertę. 

 

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą. 

 

Warunki zgłaszania ofert: 
– Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać 
– Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym  
w ogłoszeniu 

– Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego 
(Załącznik nr 2) 

– Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę 
 
------------------------       
Załącznik nr 1- Obowiązek informacyjny 

Załącznik nr 2- Formularz cenowy 
Załącznik nr 3- Wzór umowy 

 


