
Zielona Góra, 14.05.2019 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot
określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221.000,00 euro na:
Wykonanie robót  niezbędnych do przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Pracowni  Bronchoskopii  w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia
raka płuca". nr referencyjny: TZ.372.34.2019.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018,  poz. 1986. z późn. zm. ) Zamawiający koryguje treść SIWZ w następujący sposób:

Miejsce w którym zmieniana jest treść: Rozdział III 
po: Kod CPV: 50700000-2  Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji w budynkach dopisuje się:

Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018,
poz. 108). Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu
robót były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących
na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności
wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub
urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przekazać oświadczenie z ilością osób
zatrudnionych na umowę o prace.

   Zamawiający dokonuje zmiany terminu:

1. wnoszenia wadium, który po zmianie upływa w dniu: 17.05.2019 r. o godzinie 10:30.

2.  składania ofert, który po zmianie upływa w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 10:30.

3.  otwarcia ofert, który po zmianie wyznaczony jest na dzień 17.05.2019 r. o godzinie 11:00

Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie
zostały wymienione. 
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