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 do wszystkich uczestników postępowania

ZMIANY W SIWZ 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na  opracowanie doku-
mentacji projektowo–kosztorysowej na realizację zadania  pn.Rozbudowa istniejącego Budynku
Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w za-
kresie bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiolo-
gicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć seg-
mentu C obecnie Bloku Operacyjnego ) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii   nr po-

stępowania SPZOZ/PN/01/2017

Zamawiający   dokonuje następującej zmiany w części XI pkt. 2.3 B, a):

XI.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
2.3. zdolność technicznej lub zawodowej – 

B. Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować : 
a)minimum  1  osobą  posiadającą  uprawnienia do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie,  tj.  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności
architektonicznej. 
b)  minimum  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie,  tj.  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. 
c)  minimum  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie,  tj.  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności
instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i  kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  projektowania  w
specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  sieci  uzbrojenia  terenu:  cieplnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. 
d)  minimum  1  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie,  tj.  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów uprawniające do projektowania w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci  i
instalacji elektrycznych.         

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
                                                                                                                      Z poważaniem
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