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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 

87205900000, ul. ul. Zdrojowa  48, 38481   Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, 

państwo Polska, tel. 013 4357401, 4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-

rymanow.com.pl, faks 134 357 475.  

Adres strony internetowej (url):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

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: Przedmiot zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 

Modernizacji budynku Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład 

Rehabilitacji Leczniczej 1.1 Cel zamówienia i zakres robót budowlanych: Celem 

zamówienia jest Modernizacja budynku Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej i dostosowanie obiektu do wymogów ZUS, 

NFZ,PFRON, SANEPID i świadczenia usług leczniczo - rehabilitacyjnych. 1) 

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej: - inwentaryzacja - koncepcja 

architektoniczna - ekspertyzy techniczne - projekt zmiany dachu w części 

środkowe, adaptacja holu na drugim piętrze na pokoje dla kuracjuszy, wymiana 



obróbek/kołnierzy/ okien dachowych przejście przez Salę Beksińskiego do 

pomieszczeń basenowych/wykucie otworów drzwiowych, wykonanie pochylni 

wewnątrz korytarza, wykonanie ścianki mobilnej w Sali Beksińskiego/ 

Umożliwienie dostępu z każdej kondygnacji do pomieszczenia basenu 

usytuowanego w kondygnacji na parterze. Projekt remontu tarasów na parterze i 

piętrze z wykonaniem izolacji poziomej tarasów /odprowadzanie wody deszczowej/ 

wraz z wymianą barierek na balkonach. Remont-malowanie elewacji na całości 

budynku wraz z remontem ściany szczytowej od strony północnej i wykonaniem 

izolacji poziomej w/w ściany. Wymiana posadzki w pokojach na zmywalną. 

Rozbudowa budynku na tarasie od strony wschodniej i północnej z uzyskaniem 

dodatkowych kilku pomieszczeń /np.6 szt/ jako pokoje hotelowe zabiegowe, 

kawiarniane o powierzchni zabudowy około 170 m2. Dostosowanie pokoi wraz z 

sanitariatami do potrzeb spełnienia wymogów zakontraktowania umowy z ZUS i 

NFZ. Przystosowanie obiektu dla dostępu osób niepełnosprawnych bez ograniczeń 

- likwidacja barier architektonicznych- montaż platformy na poziomie 2-go piętra. 

Projekt remontu instalacji elektrycznej i c.o. uwzględniające rozbudowę i 

przebudowę obiektu. Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji polegające na: - odłączenie instalacji w Sali restauracyjnej i 

wykonanie niezależnej nowej instalacji. - zakup i montaż nowej centrali 

wentylacyjnej z agregatem chłodniczym i osuszaczem w pomieszczeniach na 

basenie. - remont i modernizacja instalacji SAP, oraz CCTV wynikające z 

rozbudowy i przebudowy pomieszczeń. - wymiana sterowników wentylacji 

klimatyzacyjnej Projekt uzdatniania wody dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i 

całego budynku. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 2) Wykonanie robót 

remontowo - budowlanych i instalacyjnych wg wyżej wymienionych opracowań 

projektowych, oraz wykonanie robót w oparciu o wytyczne inwestora oraz prace 

konieczne nie wymienione w wytycznych inwestora a wynikłe z innych 

uwarunkowań i spełnienia wymogów SANEPID, ZUS, NFZ, PFRON.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku 

Kasztanowy Dwór z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej i 

dostosowanie obiektu do wymogów ZUS, NFZ, PFRON, SANEPID i świadczenia 



usług leczniczo - rehabilitacyjnych. 1) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji 

projektowej: - inwentaryzacja - koncepcja architektoniczna - ekspertyzy techniczne 

- projekty budowlane i wykonawcze - projekty branżowe Zakres projektu: Budynek 

należy przebudować w sposób umożliwiający wygospodarowanie następujących 

pomieszczeń: - pokoje dla kuracjuszy z łazienkami ( 50 łóżek, w tym min. 4 pokoje 

jednoosobowe, 23 pokoje dwuosobowe). Powierzchnia udostępnionych pokoi (z 

wyłączeniem powierzchni łazienki, przedpokoju, aneksów , tarasów itp.) a w 

przypadku skosów mierzona zgodnie z Polską Normą, powinna wynosić co 

najmniej 8 metrów kwadratowych w pokojach jednoosobowych oraz 10 metrów w 

pokojach dwuosobowych. Rozkład pokoi powinien umożliwiać swobodne 

umieszczenie w nich łóżek o wymiarach 90x200cm (dotyczy powierzchni 

materaca), szafy ubraniowej, jednego stołu oraz krzesła jednego na osobę. Na 

każdym piętrze należy wyodrębnić pokój dostosowany dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich – zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze stosownych 

przepisów. - pomieszczenia dla personelu medycznego ( gabinet pielęgniarski wraz 

ze znajdującym się obok osobnym gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski, 

gabinet psychologa), - pomieszczenia dla kuracjuszy (sala do prowadzenia grupy 

wsparcia – musi spełniać warunek umieszczenie 20 foteli relaksacyjnych 

ustawionych w okręgu, sala do gimnastyki grupowej – obecnie sala rycerska, 

lokalizacja może pozostać, sala do gimnastyki indywidualnej – sala Beksińskiego, 

lokalizacja może pozostać, sala do odpoczynku dla kuracjuszy korzystających z 

dziennej opieki ambulatoryjnej, szatnia na odzienie wierzchnie i obuwie dla 

kuracjuszy korzystających z dziennej opieki ambulatoryjnej) - jadalnia dla 

kuracjuszy umożliwiająca jednoczesną obsługę 50 osób – obecnie zlokalizowana 

jadalnia na poziomie +1 jest za mała Inwestor proponuje zabudowę istniejącego 

tarasu od strony wschodniej i północnej oraz podniesienie połaci dachowej w 

środkowej części budynku na poziomie +2 - poprzez zabudowę szerokiego hallu (6 

pokoi dwuosobowych z sanitariatami) uzyskanie odpowiedniej powierzchni 

użytkowej. Ponadto należy zaprojektować i wykonać następujące zadania: - remont 

sali Beksińskiego – demontaż elementów drewnianych, pomalowanie całej Sali w 

tym ściany farbą zmywalną, wymiana instalacji klimatyzacyjnej, montaż rolet w 



oknach, modernizacja oświetlenia - remont recepcji – malowanie ścian i sufitów, 

zmiana kolorystyki elementów drewnianych - remont korytarzy na poziomach +1, 

+2 – pomalowanie ścian farbą zmywalną i sufitów, zmiana kolorystyki elementów 

drewnianych - wykonanie drzwi z recepcji do pomieszczenia znajdującego się obok 

windy – drzwi należy wykonać w miejscu lustra(wybicie otworu drzwiowego, 

zamontowanie drzwi) - pomieszczenia przy basenowe powinny być podzielone na 

dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla 

pacjentów bez obuwia. Poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i 

mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, powinny być 

usytuowane w następującej kolejności: 1.przebieralnie wyposażone w szafki na 

ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu, 2.pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne, 3.natryski, 4.brodzik; - remont natrysków i brodzików na 

terenie basenu (należy pamiętać o spełnieniu wymogów dla osób 

niepełnosprawnych), remont ścian na basenie, wymiana grzejników, demontaż 

głowy smoka, zabudowa i uruchomienie istniejącej fontanny ściennej, montaż 

wanny z jacuzzi, usunięcie żółtej folii z okien basenu i naklejenie folii mlecznej - 

wymiana obróbek (kołnierzy) okien dachowych - remont tarasów na poziomie 0 i 

+1(demontaż nawierzchni, wykonanie izolacji, wykonanie nowej nawierzchni 

tarasu, wymiana barierek na metalowe, wykonanie efektywnego odprowadzenia 

wód opadowych), na poziomie +1 należy przyjąć do remontu powierzchnię tarasu, 

która nie będzie zabudowana - wymiana barierek na balkonach na barierki 

metalowe (2 balkony) - remont ściany szczytowej po stronie północnej – od baszty 

do miejsca w którym umieszczony jest agregat wody lodowej – wykonanie izolacji 

poziomej i pionowej, wykonanie nowych tynków, ewentualne docieplenie (zakres 

prac do określenia na etapie projektowania po wykonaniu niezbędnych badań i 

ekspertyz) - sala restauracyjna ok.(200 m2) - wymiana podłogi w sali restauracyjnej 

na podłogę z twardego drewna np. na deskę dębową litą o wymiarach np. 

21x140x610-2610mm (obecnie podłoga z desek jodłowych na legarach, w sali 

odbywają się codziennie dancingi (ok. 60-80 osób) oraz imprezy okolicznościowe 

– podłoga intensywnie użytkowana ), pomalowanie ścian farbą zmywalną i sufitów 



- remont węzłów sanitarnych przy sali restauracyjnej oraz przy recepcji 

(odświeżenie pomieszczeń po zalaniu – usuniecie tapet, pomalowanie) - wykonanie 

szatni przy recepcji - umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do basenu 

– inwestor proponuje montaż platformy schodowej na klatce schodowej przy 

basenie z poziomu +1 na poziom 0 - wykonanie platformy dla niepełnosprawnych 

umożliwiającej dostęp do dwóch pokoi 210 i 211 - wymiana wszystkich podłóg w 

budynku na podłogi zmywalne (pokoje – panele podłogowe w klasie ścieralności 

min. AC5, korytarze i klatki schodowe w miejscu ułożenia wykładzin dywanowych 

– wykładziny zmywalne zgrzewane np. winylowe w klasie ścieralności min. P) - 

wszystkie pokoje muszą spełniać wymogi kontraktów z ZUS i NFZ - wykonanie 

wszystkich potrzebnych instalacji w dobudowanej części (należy przewidzieć także 

modernizację instalacji c.o. w pokojach na poddaszu) - przebudowa przyłącza 

wodnego poprzez montaż zestawu filtrów ze złożem filtracyjnym zaprojektowanym 

przez wykonawcę po otrzymaniu wyników badań od Inwestora - Wykonanie 

remontu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji polegające na: 1. 

odłączenie instalacji w sali restauracyjnej i wykonanie niezależnej nowej instalacji. 

2. zakup i montaż nowej centrali wentylacyjnej z agregatem chłodniczym i 

osuszaczem w pomieszczeniach na basenie. 3. wymiana sterowników wentylacji 

klimatyzacyjnej - remont i modernizacja instalacji SAP, oraz CCTV wynikające z 

rozbudowy i przebudowy pomieszczeń. Umożliwienie dostępu z każdej 

kondygnacji do pomieszczenia basenu usytuowanego w kondygnacji na parterze. 

Dostosowanie pokoi wraz z sanitariatami do potrzeb spełnienia wymogów 

zakontraktowania umowy z ZUS i NFZ. 2) Wykonanie robót remontowo - 

budowlanych i instalacyjnych wg wyżej wymienionych opracowań projektowych, 

oraz wykonanie robót w oparciu o wytyczne inwestora oraz prace konieczne nie 

wymienione w wytycznych inwestora a wynikłe z innych uwarunkowań i 

spełnienia wymogów SANEPID, ZUS, NFZ, PFRON.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 



W ogłoszeniu jest: Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 05/12/2016, godzina: 10:00,  

 


