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Wszyscy Wykonawcy 
 

Zmiana tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Postępowanie pn.:  „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy  
ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształc ącego przy ul. Perla 11 w Łodzi w ramach 
projektu pn. „Racjonalizacja zu życia energii – termomodernizacja obiektów 
edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego prze z Unię Europejsk ą w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz kiego na lata 2014-2020, 
(Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działa nie IV.2 Termomodernizacja 
budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja bud ynków-ZIT) ”            

      Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający zmienia tre ść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w poni ższym zakresie: 
 

   Punkt 5.1.3.2 lit. b) i lit. c) otrzymuj ą brzmienie: 

 

b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą 
uprawnienia budowlane bez ogranicze ń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie instalacji sanitarnych i  

c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ogranicze ń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz min. 3 letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie 
instalacji elektrycznych. 

 

W związku z powy ższą zmianą Zamawiaj ący zmienia: 
-  Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób (nowy wzór załącznika zostaje zamieszczony 
jako osobny plik w zakładce Zmiana SIWZ) 
-  Ogłoszenie o zamówieniu. 
 
Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. 
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