
 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: ZKK-381-2/18                                                                                        Kraków, dnia 20 marca 2018 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1 579 z późn. zm.), 
którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z włączeniem podcieni 
do budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie (etap II: roboty w zakresie elewacji i strefy 
wejścia)                    

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 Na  podstawie   art. 38 ust. 4 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1 579, z późn. zm.) Zamawiający - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. 
Wyspiańskiego w Krakowie zmienia niniejszym Specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 8 
marca 2018 r. w zakresie wartości przewidywanych robót powtarzających, w wyniku czego: 

 
a)     ust. 3) Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.4 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
(...) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, 
udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania i umowie dla zamówienia 
podstawowego, o wartości do 90 % wartości zamówienia podstawowego, (...) 

b)    ust. 20) Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy PZP przyjmuje brzmienie:  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, 
udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania i umowie dla zamówienia 
podstawowego, o wartości do 90 % wartości zamówienia podstawowego, (...) 

Zmianie ulega również treść Ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana w Biuletynie Zamówień 
Publicznych zmiana ogłoszenia w załączeniu.  

Niniejsze zmiany stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dnia 8 marca 
2018 r.  

Kanclerz AST  

                                                                mgr Franciszek Gałuszka 
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