
Gdańsk, 27.04.2012 r. 
 

 

dot.: postępowania  na usługi konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu    
pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynkach Politechniki Gdańskiej                 
- ZP /107/055/U/12 
 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

  
Zamawiający Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonał zmiany 
treści Specyfikacji  Istotnych   Warunków Zamówienia: 

  
1. Zapis w rozdz. III pkt 14 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 „Czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, licząc od momentu przyjęcia 
zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach, np. 
jeżeli naprawa będzie wymagała zakupu części zamiennych trudno dostępnych                  
i Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy w ww. terminie, czas ten może zostać 
przedłużony przez uprawnionego pracownika Działu Ochrony Mienia, jednak nie więcej 
niż o 72 godziny. W przypadkach nie budzących żadnych wątpliwości, jeżeli Wykonawca 
przedstawi niepodważalne dowody, że nie można zakupić potrzebnych części na polskim 
czy europejskim rynku i konieczne jest ich sprowadzenie z Japonii, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dalsze przedłużenie terminu usunięcia awarii.” 

 
2. Zapis w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest 
wymagane posiadanie specjalnych uprawnień, za wyjątkiem części 4 (Polon Alfa),          
w której ze względu na występowanie w niektórych systemach (Gmach Główny, WZiE) 
czujek izotopowych, wymagane jest posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki. W części 4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że posiada takie zezwolenie.” 
 

3. W rozdz. VI pkt 1 SIWZ dodaje się ppkt 5 o brzmieniu:  
„5) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy wyłącznie części 4).”  

 
4. Zapis w rozdz. VI pkt 6 ppkt 5d SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2, 3, 4 i 5 SIWZ, które należy 
złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy 
składają wspólnie lub każdy Wykonawca osobno.” 

 
5. Zapis w § 3 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr  5 do SIWZ) przyjmuje brzmienie: 

„Czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, licząc od momentu przyjęcia 
zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach, np. 
jeżeli naprawa będzie wymagała zakupu części zamiennych trudno dostępnych                  
i Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy w ww. terminie, czas ten może zostać 
przedłużony przez uprawnionego pracownika Działu Ochrony Mienia, jednak nie więcej 



niż o 72 godziny. W przypadkach nie budzących żadnych wątpliwości, jeżeli Wykonawca 
przedstawi niepodważalne dowody, że nie można zakupić potrzebnych części na polskim 
czy europejskim rynku i konieczne jest ich sprowadzenie z Japonii, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dalsze przedłużenie terminu usunięcia awarii.” 
 
 

Powyższa zmiana stanowi  integralną część SIWZ. 
 


