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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"EKO DOLINA" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19168071300000, ul. Al. Parku
Krajobrazowego 99, Łężyce , 84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
586 725 000, e-mail ekodolina@ekodolina.pl, faks 586 727 474.
Adres strony internetowej (url): www.ekodolina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) Wykaże, że należycie wykonał lub
wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy z usługą montażu
instalacji wody lodowej wykonanej w technologii bromo – litowej o wydajności chłodniczej
nie mniejszej niż 150 kWch – każda z instalacji. b) Wykaże osoby skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: wykazane
osoby/osoba muszą legitymować się: • Kwalifikacjami w branży elektrycznej:
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wg. Rozp. MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.99.828 i Dz.U.2003.129.1184 oraz
Dz.U.2005.141.1189) w zakresie montażu i kontrolno – pomiarowym: - Grupy I
zaświadczenie D w pkt. 2 i 10 – co najmniej jedna osoba; - Grupy I zaświadczenie E w pkt. 2
i 10 – co najmniej dwie osoby. • Kwalifikacjami w branży ciepłowniczej - zaświadczeniami
kwalifikacyjnymi wg. Rozp. MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. 2003.99.828 i Dz.U.2003.129.1184 oraz Dz.U.2005.141.1189) w zakresie
montażu: - Grupy II zaświadczenie D w pkt. 2,4, 5 i 10 – co najmniej jedna osoba; - Grupy II
zaświadczenie E w pkt. 2, 4, 5 i 10 – co najmniej dwie osoby.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) Wykaże, że należycie
wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy agregatów
absorpcyjnych bromo-litowych wraz z przynależnymi wieżami chłodniczymi, przy czym moc
chłodnicza każdego agregatu była nie mniejsza niż 150 kWch. b) Wykaże osoby skierowane
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: wykazane
osoby/osoba muszą legitymować się: • Kwalifikacjami w branży elektrycznej:
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wg. Rozp. MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.99.828 i Dz.U.2003.129.1184 oraz
Dz.U.2005.141.1189) w zakresie montażu i kontrolno – pomiarowym: - Grupy I
zaświadczenie D w pkt. 2 i 10 – co najmniej jedna osoba; - Grupy I zaświadczenie E w pkt. 2
i 10 – co najmniej dwie osoby. • Kwalifikacjami w branży ciepłowniczej - zaświadczeniami
kwalifikacyjnymi wg. Rozp. MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci (Dz.U. 2003.99.828 i Dz.U.2003.129.1184 oraz Dz.U.2005.141.1189) w zakresie
montażu: - Grupy II zaświadczenie D w pkt. 2,4, 5 i 10 – co najmniej jedna osoba; - Grupy II
zaświadczenie E w pkt. 2, 4, 5 i 10 – co najmniej dwie osoby.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów: a) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: •
wykaz zawierający co najmniej dwie dostawy z usługą montażu instalacji wody lodowej
wykonanej w technologii bromo – litowej o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 150
kWch – każda z instalacji., wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – 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. • wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; Zamawiający wskazuje, że zgodnie
z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C387/14), 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. 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 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.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: a) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy: • wykaz zawierający co najmniej dwie dostawy agregatów absorpcyjnych
bromo-litowych wraz z przynależnymi wieżami chłodniczymi, przy czym moc chłodnicza
każdego agregatu była nie mniejsza niż 150 kWch, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – 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. • wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4A do SIWZ; Zamawiający wskazuje, że zgodnie
z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C387/14), 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. 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 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.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-31, godzina 13:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-07, godzina 13:30

