
Dz.U./S S118
21/06/2022
332234-2022-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332234-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty budowlane
2022/S 118-332234

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 094-258351)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 677-20-81-964
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
E-mail: blok@ativa.com.pl 
Tel.:  +48 126308059
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla 
potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabili
Numer referencyjny: 31/ZP/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-
laboratoryjnego i rehabilitacji” – zadanie nr 91575, na zasadach określonych w SWZ i w Załącznikach do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 094-258351

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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
11.1.4.1.1. Koordynatorem Wykonawcy:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których 
mowa w ustawie Prawo budowlane;
Posiadającym doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu przy realizacji minimum 3 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 75 mln zł brutto.
11.1.4.1.2. Kierownikiem budowy:
Posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczone jako 
okres czasu od dnia wydania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako 
termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania; Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji budowlanych przy zabytkach nieruchomych,
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 60 mln zł brutto.
11.1.4.1.3. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w wymaganej 
przez Zamawiającego specjalności, liczone jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
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Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego 
postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co 
najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.4. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych:
posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o 
wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
11.1.4.1.1. Koordynatorem Wykonawcy:
Posiadającym doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika kontraktu przy realizacji minimum 3 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 75 mln zł brutto.
11.1.4.1.2. Kierownikiem budowy:
Posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy liczone jako 
okres czasu od dnia wydania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako 
termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji 
budowlanych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 mln zł brutto, lub jednej inwestycji o wartości 
minimum 60 mln zł brutto.
11.1.4.1.3. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w wymaganej 
przez Zamawiającego specjalności, liczone jako okres czasu od dnia wydania wymaganych przez 
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Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego 
postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji co 
najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.4. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych:
posiadającym aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
uprawnień do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o 
wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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DALSZY CIĄG WARUNKÓW PONIŻEJ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
11.1.4.1.5. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie 
mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.6. Kierownikiem robót drogowych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania.
11.1.4.1.7. Menagerem BIM, posiadającym
minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Menagera BIM (Building Information Modeling), 
przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego 
realizowanej z wykorzystaniem technologii Building Information Modeling,
11.1.4.1.8. Specjalistą – technologiem medycznym, będącym koordynatorem dostaw sprzętu i wyposażenia 
szpitalnego oraz technologiem medycznym:
posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa medycznego w ramach realizacji 
przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia 
(wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej), w tym obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego zawierającego minimum 
2 sale operacyjne (w tym min. 1 sale hybrydową), o łącznej wartości dostarczonego i zainstalowanego sprzętu 
nie mniejszej niż 5 mln zł.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, 
z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom opisanym wyżej, 
wydane w innym państwie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
11.1.4.2. wykaże się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych, przez co zamawiający rozumie:
Posiadanie doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycji polegającej 
na budowie/przebudowie/ modernizacji/rozbudowie obiektu służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), w ramach której powstały 
co najmniej 2 sale operacyjne, w tym jedna hybrydowa, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 100 
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000 000,00 zł (sto milionów złotych), która to inwestycja została w całości odebrana przez Inwestora (przez 
co rozumie się wystawienie świadectwa przejęcia lub protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu o 
podobnym charakterze).
Powinno być:
DALSZY CIĄG WARUNKÓW PONIŻEJ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
11.1.4.1.5. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania;
Posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości nie 
mniejszej niż 25 mln zł brutto.
11.1.4.1.6. Kierownikiem robót drogowych:
Posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane;
Będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej;
Posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone jako okres czasu od dnia wydania 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień, do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert w ramach 
niniejszego postępowania.
11.1.4.1.7. Menagerem BIM, posiadającym
minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Menagera BIM (Building Information Modeling), 
przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego 
realizowanej z wykorzystaniem technologii Building Information Modeling,
11.1.4.1.8. Specjalistą – technologiem medycznym, będącym koordynatorem dostaw sprzętu i wyposażenia 
szpitalnego oraz technologiem medycznym:
posiadającym doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa medycznego w ramach realizacji 
przynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego służby zdrowia 
(wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej), w tym obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego zawierającego minimum 
2 sale operacyjne (w tym min. 1 sale hybrydową), o łącznej wartości dostarczonego i zainstalowanego sprzętu 
nie mniejszej niż 5 mln zł.
11.1.4.2. wykaże się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych, przez co zamawiający rozumie:
Posiadanie doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 inwestycji polegającej 
na budowie/przebudowie/ modernizacji/rozbudowie obiektu służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), w ramach której powstały 
co najmniej 2 sale operacyjne, o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł (sto milionów 
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złotych), która to inwestycja została w całości odebrana przez Inwestora (przez co rozumie się wystawienie 
świadectwa przejęcia lub protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze)
oraz
• Posiadanie doświadczenia w realizacji - w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 inwestycji 
polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/rozbudowie obiektu służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), w ramach której 
powstała co najmniej jedna sala operacyjna hybrydowa, która to inwestycja została w całości odebrana przez 
Inwestora.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/10/2022
Powinno być:
Data: 05/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby, o których mowa w sekcji III 1.3. świadczyły później usługi 
objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w 
umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom opisanym wyżej, 
wydane w innym państwie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
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