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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

35707768700000, ul. ul. Zwierzyniecka  1, 31-103  Kraków, woj. małopolskie, państwo 

Polska, tel. +48 12 4229477, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl, faks +48 12 

4224312.  

Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.krakow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji 

projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

dla inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu 

stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”. 2. W związku 

z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyłączeniu z zakresu opracowania 

instalacji mgły wodnej zachodzi konieczność opracowania projektu zmian instalacji 

pożarowych, w tym zmian funkcjonalnych w budynku, wraz z analizą uwarunkowań i 

wytycznych wynikających z likwidacji instalacji mgły wodnej. Dokumentacja budowlana w 

oparciu o którą należy wykonać przedmiot zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać: a. Projekt 

koncepcyjny rozwiązań funkcjonalnych do akceptacji przez rzeczoznawcę d/z zabezpieczeń 

pożarowych. Do akceptacji zamawiającego. b. Projekt koncepcyjny układu funkcjonalnego po 

akceptacji Zamawiającego c. Uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie rozwiązań 

technicznych w wyniku likwidacji instalacji mgły wodnej w budynku - Opracowanie projektu 

budowlanego zamiennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, w tym także: i) Uzyskanie opinii rzeczoznawców ds. SANEPID i 

BHP, P-pożarowych. ii) Uzgodnienia administracyjne w tym przygotowanie wniosków i 

materiałów oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskami o wydanie wymaganych 

uzgodnień administracyjnych dla inwestycji (w tym pozwolenie konserwatorskie i zamienne 

pozwolenie na budowę) oraz koordynacja procedury ich uzyskania. d. Projekt wykonawczy, 

w tym także STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. e. sprawowanie nadzorów 

autorskich, f. udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, dla inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego 

obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”. 2. W 

związku z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyłączeniu z zakresu 

opracowania instalacji mgły wodnej zachodzi konieczność opracowania projektu zmian 

instalacji pożarowych, w tym zmian funkcjonalnych w budynku, wraz z analizą uwarunkowań 

i wytycznych wynikających z likwidacji instalacji mgły wodnej. Dokumentacja budowlana w 



oparciu o którą należy wykonać przedmiot zamówienia, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ i jest 

dostępna pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1VdLihpWjp_RObo0HU-

NVlhLxi_tsj5AX . 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać: a. Projekt koncepcyjny rozwiązań funkcjonalnych do akceptacji przez 

rzeczoznawcę d/z zabezpieczeń pożarowych. Do akceptacji zamawiającego. b. Opracowanie 

projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego likwidację instalacji mgły wodnej w 

budynku - Opracowanie projektu budowlanego zamiennego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w tym także: i) Uzyskanie 

opinii rzeczoznawców ds. SANEPID i BHP, P-pożarowych. ii) Uzgodnienia administracyjne 

w tym przygotowanie wniosków i materiałów oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego z 

wnioskami o wydanie wymaganych uzgodnień administracyjnych dla inwestycji (w tym 

pozwolenie konserwatorskie i zamienne pozwolenie na budowę) oraz koordynacja procedury 

ich uzyskania. c. Niezbędne elementy i projekty wykonawcze w zakresie wprowadzonych 

zmian, w tym także STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. d. sprawowanie 

nadzorów autorskich, e. udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: a. w 

zakresie wykonania projektu koncepcyjnego określonego w Rozdziale III ust. 3 pkt. a. i b., w 

terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy; b. w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej budowlanej (zamiennej), wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, 

określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c. w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; c. w 

zakresie wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – tj. 

dokumentacji określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. d. w terminie 30 dni od dnia 

uprawomocnienia się zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w oparciu o 

dokumentację ad. b. d. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem 

inwestycji na podstawie dokumentacji proj  

W ogłoszeniu powinno być: a. w zakresie wykonania projektu koncepcyjnego określonego w 

Rozdziale III ust. 3 pkt. a.., w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy; b. Opracowanie 

projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego likwidację instalacji mgły wodnej w 

budynku, określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. b. w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy; c. w zakresie wykonania niezbędnych elementów i projektów wykonawczych w 

zakresie wprowadzonych zmian, w tym także STWiOR, przedmiary i kosztorysy inwestorskie 

– tj. dokumentacji określonej w Rozdziale III ust. 3 pkt. c.: w terminie 30 dni od dnia 

uprawomocnienia się zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w oparciu o 

dokumentację ad. b. d. w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonaniem 

inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej – do dnia zakończenia prac budowlanych, 

nie później niż do dnia 30 listopada 2019  

  


