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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym

pn.: ..Modernizacia dw ch dźtvig w towarowvch służacvch do transportu dekoraciioo.

DoĘcry: zmian w treści SIWZ.

Informujem}, Że Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SIWZ:

1) W pkt. 6.3.1 SIWZ jest:
,,Zamawiający wymaga wykazania wykonania co najmniej dw ch modernizacji dźwig w,

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zam wienia,
polegających na: wykonaniu dokumentacji modernizacji, dostawie, montazu,
uruchomieniu orazprzekazaniu do eksploatacji dźwigow towarowych o udzwigu
co najmniej 2000 kg i wartości nie mniej szej niŻ l 000 000,00 PLN netto kaŻda.
Do oferty naleŻy załączyć dokumenty potwierdzające naleŻyte wykonanie rob t.''

W pkt. 6.3.1 SIWZ powinno być:
,,Zamawiający wymaga wykazania wykonania co najmniej trzech robot polegających na

modernizacji lub instalacji nowych dzwigow, odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zam wienia, obejmujących: wykonanie dokumentacjitechnicznej,
dostawę, montaŻ, uruchomienie orazprzekazanie do eksploatacji dwoch dźwigow
towarowych lub towarowo osobowych o udŹwigu co najmniej 2000 kg, a takŻe
wykazania minimum jednej roboty w zakresie modernizacji lub instalacj i urządzen
dźwigowych lub dźwignicowych o wartości nie mniej szej niŻ 750 000,00 PLN netto.

Do oferty na|eŻy załączyć dokumenty potwierdzające na|eżyte wykonanie rob t.''

2) W pkt. 18.11 f) SIWZ jest:

',instrukcję chwyaczy kabiny,''

Pkt. 18.11 D sIwZ_ Zamawiający skreśla

3) W pkt. 18.12 SIWZ jest:
,,Zatwierdzoną przez UDT dokumentację powykon awczą' Wykonaw ca przedłoĘ
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości dźwigu do odbiofU. ,,

W pkt. 18.12 sIwZ powinno być:
,,Dokumentację powykonawczą WykonawcaprzedłoĘ Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem
gotowości dzwigu do odbioru.''



4) W pkt. 18.39 d) SIWZ jest:
,,ksiązkę rewizji dzwigu z aktua|nymi wpisami UDT''

Pkt. 18.39 d) sIwZ _ Zamawiający skreśla

5) W pkt. 3.3 e) SIWZ jest:
,,Zamawiający posiada uzgodniony i zaakceptowany przezUrząd Dozoru Tęchnicznego'

zakres i warunki techniczne planowanej modernizacj| przedstawione w wyŻej wymienionych
programach funkcjonalno-uzytkowych dzwigow D2 i D3."

W pkt. 3.3 e) sIwZ powinno być:
,,Zamawiający posiada uzgodniony i zaakceptowany przezUrząd Dozoru Technicznego'

zakres i warunki techniczne planowanej modernizacji, przedstawione w wyŻej wymienionych
programach funkcjonalno-uzytkowych dzwigow D2 i D3 _ Załączniki nr 8,9 i l0 do SIWZ''

6) W pkt. 18.35 SIWZ jest:
,,Wykonawca na podstawie upowaznienia Teatru dokona, we właścin'ym oddziale UDT, wszelkich
niezbędnych zgłos zen do odbioru dzwigu oraz pokryj e związane z Ęm kosĄr.''

W pkt. 18.35 sIwZ powinno być:
,,Wykonawca na podstawie upowaznienia Tęatru dokona, we właścinryrn oddziale UDT, wszelkich
niezbędnych zgłoszen do odbioru dźwigu oraz pokryj e związane z tym koszty.

Zamawiający wypełni wniosek do UDT o badanie dŹwigu i upowazni Wykonawcę

do reprezentowaniaZamawiającego w sprawach badari technicznych oraz pokryje koszty
badari UDT. Wykonawca zwr ci koszty badari UDT na podstawie faktury otrzymanej

od Zama'wiającego.''
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