
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 337862-2010 z dnia 2010-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji, 
usuwanie awarii oraz dokonywanie drobnych napraw dźwigów, suwnic i wózków widłowych 
będących w posiadaniu Politechniki Gdańskiej a takŜe stały nadzór... 
Termin składania ofert: 2010-10-29  

 

Numer ogłoszenia: 347482 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337862 - 2010 data 20.10.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 
pomorskie, tel. +48 58 347 11 22, fax. =48 58 347 12 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, 
Dział Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233, Gdańsk.  

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, 
Dział Eksploatacji, pawilon przy ulicy Siedlickiej, pokój 6, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233, Gdańsk.  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.  
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje: a.zmianę umowy w przypadku zmiany 

nazwy jednej ze stron umowy oraz w przypadku zmiany nazwy jednej z jednostek 
organizacyjnych lub zmiany liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego 
b.zmianę umowy w z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, takich jak działanie siły 
wyŜszej.  

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje: a.zmianę umowy w 
przypadku zmiany nazwy jednej ze stron umowy oraz w przypadku zmiany nazwy 
jednej z jednostek organizacyjnych lub zmiany liczby jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego b.zmianę umowy w z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, takich 
jak działanie siły wyŜszej c.moŜliwość dokonania zmiany umowy w przypadku 
zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.  

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



• W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca 
wykaŜe, Ŝe do wykonania zamówienia dysponuje: -co najmniej 4 osobami 
posiadającymi zaświadczenia uprawniające do konserwacji i naprawy dźwigów, 
suwnic i wózków widłowych grupy I , II, i III - wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz co najmniej 4 osobami posiadającą kwalifikacje i uprawnienia 
SEP- grupa G 1 do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji, konserwacji sieci, 
urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV (Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
wskazania czterech osób, które posiadają oba rodzaje uprawnień); - co najmniej jedną 
osobą personelu kierowniczego będącą kierownikiem grupy z uprawnieniami G1 
(SEP) typu D- dozór oraz uprawnieniami do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic 
oraz wózków widłowych - wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Zamawiający 
sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ.  

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli 
Wykonawca wykaŜe, Ŝe do wykonania zamówienia dysponuje: -co najmniej 4 
osobami posiadającymi aktualne zaświadczenia uprawniające do konserwacji i 
naprawy dźwigów, suwnic i wózków widłowych grup: ID, EI, MII i II WJK - wydane 
przez Urząd Dozoru Technicznego oraz co najmniej 4 osobami posiadającymi 
aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP- grupa G 1 do wykonania prac na 
stanowisku: eksploatacji, konserwacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV 
(Zamawiający dopuszcza moŜliwość wskazania czterech osób, które posiadają oba 
rodzaje uprawnień); - co najmniej jedną osobą personelu kierowniczego będącą 
kierownikiem grupy z uprawnieniami G1 (SEP) typu D- dozór oraz aktualnymi 
uprawnieniami do konserwacji i naprawy dźwigów, suwnic oraz wózków widłowych - 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Zamawiający sprawdzi spełnienie tego 
warunku na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ.  

 


