
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 16106-2011 z dnia 2011-02-02 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Wykonywanie, raz na trzy miesiące, 
następujących czynności ( zaleŜnie od rodzaju urządzenia ): a)sprawdzenie 
poprawnej pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach i... 
Termin składania ofert: 2011-02-10  

 

Numer ogłoszenia: 50813 - 2011; data zamieszczenia:  11.02.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  16106 - 2011 data 02.02.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 nale Ŝy zmieni ć: 

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

• W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca 

wykaŜe, Ŝe dysponuje: -co najmniej 4 osobami, z których kaŜda posiada kwalifikacje i 

uprawnienia, wydane przez SEP: grupa G 1, do wykonania prac na stanowisku eksploatacji i 

konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz grupa G2, 

eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych o mocy do 50 kW. Ponadto osoby te 

powinny posiadać aktualne badania lekarski dopuszczające do pracy na wysokości. -co 

najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 i G2, na 

stanowisko dozoru. Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie załącznika nr 

6 do SIWZ.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

dysponował co najmniej: - czterema osobami, które będą wykonywać prace serwisowe i 



konserwacyjne, objęte przedmiotem zamówienia, i które będą spełniać wymagania 

kwalifikacyjne SEP ( Stowarzyszenie Elektryków Polskich ) do wykonywania prac na stanowisku 

eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV, 

udokumentowane Świadectwami Kwalifikacyjnymi - E Grupa 1. - czterema osobami do 

wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i konserwacji urzadzeń wentylacji, klimatyzacji i 

chłodniczych, o mocy powyŜej 50 kW, które spełniają wymagania kwalifikacyjne SEP, w tym 

zakresie, udokumentowane Świadectwami Kwalifikacyjnymi - E Grupa 2. - jedną osobą 

posiadającą Świadectwa Kwalifikacyjne - D, wydane przez SEP, dla urządzeń z Grupy 1 i 2. - 

jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji, w zakresie substancji kontrolowanych, o 

którym jest mowa w Ustawie z dnia 20. 04. 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę 

ozonową ( Dz. U. Nr 121, poz 1263 ) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 

16. 08. 2004 r. w sprawie programów, kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru 

świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych ( Dz. U. Nr 195 ).  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5.  

• W ogłoszeniu jest:  Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia -

załącznik nr 2 do SIWZ.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niŜszą niŜ 500.000 zł.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6.  

• W ogłoszeniu jest:  Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy, do 

dyspozycji, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

(opcjonalnie).  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy, 

do dyspozycji, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia (opcjonalnie) 2.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.  

 


