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ZMIANY  TRE ŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonywanie  w  latach  2011 – 2014  konserwacji  urządzeń 
wentylacji  i  klimatyzacji  w  budynkach  Politechniki Gdańskiej oraz w Centrum 
Informatycznym Trójmiejskiej Sieci Komputerowej ( CI TASK ), z siedzibą w Politechnice 
Gdańskiej. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz.U. 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) Zamawiający informuje, Ŝe dokonał zmian 
treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1)  W rozdziale V punkt  1. c) SIWZ w brzmieniu: 

 

     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do        
     wykonania  zamówienia. 

             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; 

       



zmienia się na: 

     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do        
     wykonania  zamówienia. 

 

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 ). 

 
 

       2)  W rozdziale V punkt 1. d. SIWZ w brzmieniu: 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający 
uzna  powyŜszy warunek za spełniony na podstawie złoŜonego oświadczenia –
załącznik nr 2 do SIWZ; 

        zmienia się na 

   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. 

 

3) W rozdziale VI  pkt 1 dodaje się  ppkt  5 o treści: 

 

               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. 

 



4) W rozdziale  III  dodaje się  pkt  18 o treści: 

 

               Wykonawca  zobowiązany jest do ubezpieczenia się  od odpowiedzialności cywilnej    

               w zakresie prowadzonej  działalności  gospodarczej   związanej  z  przedmiotem     

               zamówienia,  na kwotę nie niŜszą  niŜ  500.000 zł. 

               JeŜeli  w  trakcie  trwania  umowy  polisa  utraci  swoją  waŜność,  Wykonawca 

                musi,  na  trzy dni  przed  upływem  daty  waŜności,  dostarczyć nową polisę 

               z  ubezpieczeniem  na  następny  okres.  

 

 
 
 
 
 

        ............................................. 
      kierownik zamawiającego 


