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WSZYSCY 
 

 
dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dobudowę, rozbudowę, przebudowę budynku Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, z uwagi na 
omyłkę pisarską w określeniu branży kierownika instalacji elektrycznych,  Zamawiający 
dokonuje korekty nazwy Kierownika branży instalacji elektrycznych w załączniku nr 2 a 
do siwz. Było: „Kierownik robót instalacji elektrycznych i niskoprądowych”, jest 
„Kierownik robót instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych”.  
 
Poprawiony załącznik nr 2 a stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

  
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 
 
 
 

Dyrektor 
Dr hab. med. Marcin Zieliński  



 
 
 

 
 

 

..........................................                                                                                                                                      Załącznik nr 2a 

 (pieczęć wykonawcy) 

Wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” 
 

Imię i nazwisko Funkcja Doświadczenie 
 Kierownik budowy świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcję(i) kierownika budowy przy  inwestycji 

obejmującej budowę lub dobudowę lub przebudowę  bloku operacyjnego  
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
Pełnienie  funkcji kierownika budowy lub robót przy inwestycji obejmującej budowę lub dobudowę 
lub przebudowę  budynku o kubaturze min. 7000m3 



 
 
 

 
 

1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor ………………………………………… 

 Kierownik robót 
instalacji sanitarnych, 
wod-kan, c.o, gaz   
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robót branżowych inwestycji 
obejmującej budowę, dobudowę lub przebudowę bloku operacyjnego 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 



 
 
 

 
 

Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
 
Inwestor …………………………………………. 

 Kierownik robót 
instalacji elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robót branżowych inwestycji 
obejmującej budowę, dobudowę  lub przebudowę bloku operacyjnego 
1. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor ………………………………………….  
 
2. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 
 
3. …………………………….…………………………………………………………….……………  
              ( nazwa i adres inwestycji) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
              (zakres robót) 
 
Zakończenie robót ………….. (data dd.mm.rrrr) 
Inwestor …………………………………………. 

 
 

………………………………………………………. 
       (podpis Wykonawcy) 


