Kraków, 15.07.2019r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-13/19
Przetarg nieograniczony pn. „Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynku
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w
Radziszowie”

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zm.)
modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
1) Pkt. 5.1.2.1. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5.1.2.1. dotyczy pakietu nr 1 - minimum jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru w branży
elektrycznej, spełniająca łącznie następujące minimalne wymagania:,”
2) Pkt 5.1.2.1.1. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5.1.2.1.1. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów”.
3) Pkt 5.1.2.2. SIWZ, który otrzymuje następując brzmienie:
„5.1.2.2. dotyczy pakietu nr 2 - minimum jedną (1) osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru w branży
sanitarnej, spełniająca łącznie następujące minimalne wymagania:
4) Pkt 5.1.2.2.1. SIWZ, który otrzymuje następując brzmienie:
„5.1.2.2.1. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;”
5) Pkt 10.12. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„10.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
a)
nazwa i adres Wykonawcy,

„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika
ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
NIP 675 11 99 459

adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 –
503 Kraków, z napisem: „Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynku
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w
Radziszowie”, znak sprawy: DZP.271-13/19, nie otwierać przed 23.07.2019r., przed godziną 10.00.
6) Pkt 11.1. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 23.07.2019r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.”
7) Pkt 11.2. SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.07.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Pokoju Umów i Zamówień Publicznych.”
8) Załącznik nr 1B do SIWZ w pierwszym zdaniu, który otrzymuje brzmienie:
„Inspektor zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków w zakresie branży elektrycznej –
dotyczy pakietu nr 1 i instalacji sanitarnych – dotyczy pakietu nr 2 (…)”

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:
 Poprawiony załącznik nr 1B do SIWZ
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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