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Nowy, gigantyczny budynek Szpitala Uniwersyteckiego ma powstać do kwietnia 2019 
r. Potencjalni wykonawcy chcą za jego budowę od 819 do 998 mln.  
O budowie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu mówi 
się od lat. Teraz te plany nabierają bardziej realnych kształtów. Trwa już przetarg na 
wykonawcę inwestycji. - 8 października nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery - 
informuje Maciej Rogala, rzecznik prasowy Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  
 
Budową nowego szpitala chcą się zająć trzy konsorcja firm, kierowane przez polskie 
przedsiębiorstwa (Strabag, Warbud i Budimex) oraz jedna firma hiszpańska - 
Obrascón Huarte Lain. Najmniej za budowę szpitala z 925 łóżkami i własnym 
lądowiskiem dla helikopterów zażądał Warbud (819 mln zł), najwięcej Strabag (ponad 
998 mln).  
 
Władze Collegium Medicum mają podjąć decyzję o wyborze firmy w "najbliższym 
czasie" - rzecznik Rogala nie potrafił odpowiedzieć, kiedy konkretnie. Wiadomo, że 
wykonawca ma oddać obiekt do użytku do kwietnia 2019 roku.  
 
Ministerstwo Zdrowia obiecało wpłacić na budowę nowego szpitala prawie 778 
milionów złotych. Dołoży się też marszałek województwa - zapowiedział wsparcie do 
60 mln euro (ok. 250 mln zł) ze środków unijnych.  
 
Nowy szpital ma mieć osiem kondygnacji i powierzchnię 110 tys. mkw. Znajdą się w 
nim 24 sale operacyjne, 28 poradni, 3 sale wykładowe i 41 sal do ćwiczeń studentów 
i seminariów.  
 
Które konkretnie oddziały z dzisiejszego kompleksu przy ul. Kopernika w Krakowie 
zostaną przeniesione do nowej siedziby? Rzecznik Rogala nie był wczoraj w stanie 
odpowiedzieć nam na to pytanie.  
 
W specyfikacji przetargowej możemy wyczytać, że w Prokocimiu ma się znaleźć 
klinika chorób zakaźnych i radioterapia, a także zakład patomorfologii  
(w podziemiach). Spekuluje się również, że zostaną tam przeniesione wszystkie 
niewyremontowane oddziały z XIX-wiecznych budynków przy Kopernika. 
 
Wątpliwości budzi przyszłość oddziałów po remoncie, jak ginekologia czy 
endokrynologia. A przede wszystkim - niedawno oddanego do użytku Centrum 
Urazowej Medycyny Ratunkowej i Katastrof przy ul. Botanicznej (wchodzi w skład 
kompleksu przy ul. Kopernika). Jego budowa pochłonęła 73,3 mln zł. Jeśli jego 
funkcję za pięć lat przejmie szpital w Prokocimiu, te pieniądze częściowo się 
zmarnują.  
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