
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 154069-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą 
sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku.... 
Termin składania ofert: 2016-08-10 

 
Numer ogłoszenia: 178355 - 2016; data zamieszczenia: 10.08.2016 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154069 - 2016 data 25.07.2016 r. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. 
śląskie, tel. 032 4328138, fax. 032 4328169. 
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie 
dysponować przy wykonywaniu prac osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu 
zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), oraz - zgodnie 
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1278) wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. UWAGA: 
W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia 
wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez 
Zamawiającego zmiana Koordynatora musi być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub 
będzie dysponować jedynie na czas odbioru inwestycji osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora 
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego 
i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), oraz – zgodnie 
z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1278) wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. UWAGA: 
W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia 
wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez 
Zamawiającego zmiana Koordynatora musi być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy. 

 
 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154069&rok=2016-07-25

