
ZP/  29  /035/U/11                                                                 Gdańsk , dnia  10. 02.  2011. 

 

    Do Wykonawców 

 

   Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień       publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp „, 
Zamawiający informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ 29 
/035/U/11 na: wykonywanie  w  latach  2011 – 2014  konserwacji  u rządzeń wentylacji  i  
klimatyzacji  w  budynkach  Politechniki Gda ńskiej oraz w Centrum Informatycznym 
Trójmiejskiej Sieci Komputerowej  ( CI TASK ),  z  siedzib ą w Politechnice Gda ńskiej, 
wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące zapytania  dot. treści Specyfikacji istotnych 
Warunków Zamówienia: 

Pytanie  nr  1:  

   Czy do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych urzadzeń klimatyzacyjnych 
określonych w SIWZ wymagane są świadectwa kwalifkacji w zakresie naprawy i obsługi 
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych o których mowa w art.12 ust.4 ustawy z 20.04.2004         
( Dz.U. 121 poz. 1263 ). 

 
Odpowied ź: 

  Tak, wymagane jest  świadectwo kwalifkacji w zakresie naprawy i obsługi 
technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, o których mowa w art.12 ust. 4 ustawy z dnia 
20.04.2004   ( Dz.U. Nr 121 poz. 1263 ). 

   Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 2: 

   Czy posiadanie poniŜszych uprawnień przez co najmniej jedną osobę wchodzacą w skład pary 
serwisowej  ( co wynika z wymogu ustalonego w par.3 pkt. 6 projektu Umowy  zał. Nr 5 SIWZ ) : 

 - uprawnień SEP -- do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń 
instalacji elektrycznych o napięciu  do 1 kV; 

 - uprawnień Gr. 2 E -- eksploatacja i konserwacja urzadzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o 
mocy powyŜej 50 kW; 

 - świadectwa kwalifikacji do naprawy i obsługi technicznej urzadzeń i instalacji  chłodniczych, o 
których mowa  w art.12 ust. 4 ustawy ,,ozonowej"  

 - nadzorowanych  przez  pracownika Wykonawcy posiadajacego uprawnienie Gr.2 D – eksploa- 
tacja i konserwacja urzadzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyŜej  

 50 kW, spełniać  będzie wymagania ustalone przez Zamawiającego w punkcie V  ppkt. 1  
 litera c) SIWZ. 
 



 

Odpowied ź: 

  Nie  będzie spełniać  wymagań ustalonych przez Zamawiającego w punkcie V  ppkt. 1litera c) SIWZ. 
 
 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   urządzeń        
     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, kategorii B, 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 ). 
 
Zamawiający dokona zmiany  treści SIWZ w tym zakresie. 

 
 
 

Pytanie  nr  3: 

   Czy Zamawiający oczekuje posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC prowadzonej 
przez niego działalności, jeŜeli tak – to jaka wysokość sumy ubezpieczenia będzie wymagana 
dla prowadzenia prac serwisowych w budynkach PG i CI TASK? 

 

Odpowied ź: 

   TAK, 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. 

   Zamawiający uzna  powyŜszy  warunek  za  spełniony  na  podstawie opłaconej   polisy  lub  
innego  dokumentu  stwierdzającego,  Ŝe  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  
odpowiedzialności  cywilnej   w   zakresie  prowadzonej  działalności   gospodarczej   związanej  
z  przedmiotem  zamówienia 

   Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ  w  tym zakresie. 

 

 


