Nr postępowania: 1/2019

Kraków, dnia 4 lutego 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr KTO
ul. Krowoderska 74/13
31-158 Kraków
REGON: 356901227
NIP: 6772241959

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o
szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja dawnego obiektu
kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”,

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w ten sposób, że zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:
- Rozdział 2 ust. 5 SIWZ w brzmieniu:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w
zakresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy minimum czterech (4) osób, które będą
wykonywać prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia:
1)
związane z przygotowaniem frontu robót,
2)
związane z rozbiórką,
3)
związane z wykonaniem robót ziemnych,
4)
związane z montażem instalacji,
5)
związane z pracami wykończeniowymi,
6)
związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych lub
związane z wznoszeniem obiektów budowlanych.
- z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących
usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących Zamówienia określa wzór
umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

na następujący:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w
zakresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy osób, które będą wykonywać prace
fizyczne w zakresie realizacji zamówienia:
1)
związane z przygotowaniem frontu robót,
2)
związane z rozbiórką,
3)
związane z wykonaniem robót ziemnych,
4)
związane z montażem instalacji,
5)
związane z pracami wykończeniowymi,
6)
związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych lub
związane z wznoszeniem obiektów budowlanych.
- z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących
usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących Zamówienia określa wzór
umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
- Załącznik nr 6 do SIWZ, wzór umowy, § 3 ust. 22 w brzmieniu:
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia lub zapewnienia
zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy osób
wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia (w
liczbie zgodnej z SIWZ):
a) związane z przygotowaniem frontu robót,

b) związane z rozbiórką;
c) związane z wykonaniem robót ziemnych,
d) Związane z montażem instalacji,
e) Związane z pracami wykończeniowymi,
f) związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych lub

związane z wznoszeniem obiektów budowlanych;
- z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących
usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne;

na następujący:
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia lub zapewnienia
zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy osób
wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia:
g) związane z przygotowaniem frontu robót,
h) związane z rozbiórką;
i) związane z wykonaniem robót ziemnych,
j) Związane z montażem instalacji,
k) Związane z pracami wykończeniowymi,
l) związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych lub
związane z wznoszeniem obiektów budowlanych;
- z wyłączeniem osób kierujących robotami i budową, świadczących
usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne;

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam:

____________________

Kraków, dnia 4 lutego 2019 r.

