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Nr postępowania: ZP 9/2016  

 
 
 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ  
 
 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie 

Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.  

 

Modyfikacja dotyczy zapisów: 

1. Pkt. VII SIWZ: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

2. Załącznika nr 5 do SIWZ.  

3. Załącznika nr 6 do SIWZ. 

4. Załączników nr 9a do SIWZ.  

 

 

1. Pkt VII ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – za spełnienie warunku posiadania niezbędnego 

doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat  

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania ofert, co najmniej: 

a. Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej  

o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3, który jest objęty programem priorytetowym LEMUR – 

Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej ogłoszonym przez Narodowy Funduszu 

Ochrony Środowiska i osiągnął klasę energooszczędności budynku, co najmniej na poziomie 

klasy B, 

lub 

Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej  

o kubaturze nie mniejszej niż 5000m3, którego jednostkowe zapotrzebowanie energii 

użytkowej do celów grzewczych, chłodniczych, cwu i oświetlenia wraz z urządzeniami 

pomocniczymi (Eu) wynosi nie więcej niż 50kWh/(m2rok), a jednostkowe zapotrzebowanie 

nieodnawialnej energii pierwotnej do powyższych celów (Ep) wynosi nie więcej niż 80 
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kWh/(m2rok). 

b. Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 

5000m3, który przeszedł próbę szczelności powietrznej z wynikiem nie gorszym niż 0,3 

wymiany na godzinę (0,3h-1). 

c. Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności 

publicznej przeznaczonego na potrzeby opieki zdrowotnej, w którym udzielane są stacjonarne 

i całodobowe świadczenie zdrowotne o kubaturze nie mniejszej niż 20.000m3.  

 

2. Załącznik nr 5 do SIWZ uzupełnia się o: 

 

A-65 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PREF. DASZKÓW ZE SZKŁA KLEJONEGO. 

 

3. Załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik do modyfikacji.  

 

4. Załącznik nr 9a do SIWZ otrzymuje brzmienie jak załącznik do modyfikacji. 

 

 

Zmieniona treść SIWZ, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 28 lipca 2016 r. 

 

Jedocześnie Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu.  


