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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: I. wykaz zawierający usługi serwisowo - remontowe odpowiadające
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dla zadania remontowego
– remont średni bądź główny minimum jednego silnika Waukesha zasilanego paliwem
gazowym o mocy nie niższej niż 300 kW oraz regenerację przynajmniej 16 sztuk głowic
cylindrowych do silników Waukesha zasilanych paliwami gazowymi, a dla zadania serwisu
bieżącego – serwis okresowy (minimum po 2 serwisy dla silnika) przynajmniej jednego
silnika Waukesha zasilanego paliwem gazowym, o mocy nie niższej niż 300 kW w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowe w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru bez uwag) wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaznacza, że kopie faktur
lub umów nie będą traktowane, jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z
wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz
należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. II. wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca może w tym
celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; III. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędnych
do realizacji zamówienia. wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej: • zestaw
specjalistycznych narzędzi do wykonywania remontów silników zasilanych paliwami
gazowymi (do tulei, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic cylindrowych) • zestaw narzędzi do

wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji,
stroboskop, boroskop, pirometr) Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 6 do
SIWZ. IV. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert, w wysokości: • co najmniej 250.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 250.000,00 zł; V. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 350.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na
doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie to
należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego
faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach
danego zamówienia publicznego. Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na
dzień upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Późniejsze wypełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę (opłata polisy) nie będzie uznane
za spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
nawet jeżeli później polisa ubezpieczeniowa zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym
samym ochrona ubezpieczeniowa danego wykonawcy obowiązuje będzie obowiązywała.
Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umieszczoną na stronie
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2138: „Nie można[…] uznać za „opłaconą” w
rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa
po terminie otwarcia ofert[…]. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej
treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający
odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek, itp.)”. W
przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający uzna
warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia od
każdego z konsorcjantów. Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC
tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków
opisanych w SIWZ. Ponadto: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda dokumentów, które
określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W tym celu
Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełni inny
podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.

W ogłoszeniu powinno być: I. wykaz zawierający usługi serwisowo - remontowe
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dla zadania
remontowego – remont średni bądź główny minimum jednego silnika Waukesha zasilanego
paliwem gazowym o mocy nie niższej niż 300 kW oraz regenerację przynajmniej 16 sztuk
głowic cylindrowych do silników Waukesha zasilanych paliwami gazowymi, a dla zadania
serwisu bieżącego – serwis okresowy (minimum po 2 serwisy dla silnika) przynajmniej
jednego silnika Waukesha zasilanego paliwem gazowym, o mocy nie niższej niż 300 kW w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowe w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że w/w usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru bez uwag) wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaznacza, że kopie faktur
lub umów nie będą traktowane, jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z
wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz
należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. II. wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca może w tym
celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; III. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędnych
do realizacji zamówienia. wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej: • zestaw
specjalistycznych narzędzi do wykonywania remontów silników zasilanych paliwami
gazowymi (do tulei, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic cylindrowych) • zestaw narzędzi do
wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji,
stroboskop, boroskop, pirometr) Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 6 do
SIWZ. IV. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert, w wysokości: • co najmniej 250.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 250.000,00 zł; V. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 350.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na
doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie to
należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego
faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach
danego zamówienia publicznego. Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na

dzień upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Późniejsze wypełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę (opłata polisy) nie będzie uznane
za spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
nawet jeżeli później polisa ubezpieczeniowa zostanie przez dany podmiot opłacona, a tym
samym ochrona ubezpieczeniowa danego wykonawcy obowiązuje będzie obowiązywała.
Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umieszczoną na stronie
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2138: „Nie można[…] uznać za „opłaconą” w
rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa
po terminie otwarcia ofert[…]. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej
treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający
odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek, itp.)”. W
przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty (konsorcjum) Zamawiający uzna
warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty ubezpieczenia od
każdego z konsorcjantów. Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC
tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków
opisanych w SIWZ. Ponadto: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W
tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełni
inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.

