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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Krajowy numer identyfikacyjny 79017833500000, ul. Jagodna  1c, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, tel. 874232879, e-mail techniczny@pecpisz.pl, , faks 874233967.  

Adres strony internetowej (url): www.pecpisz.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

możliwość wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w każdym z 

ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie 

mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym b) 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie 

złotych: pięć milionów), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł. 

(słownie złotych: pięć milionów)  

W ogłoszeniu powinno być: wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej możliwość wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: a) w 

każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży produktów nie 

mniejsze niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym b) 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie 

złotych: pięć milionów), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł. 

(słownie złotych: pięć milionów)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe 

warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje 



w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania 

zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną 

robotę budowlaną, polegającą na budowie kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy minimum 

5,0 MWth, wyposażonego w instalację kondensacji spalin. Posiadają zdolności techniczne i 

zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz 

min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownik robót budowlanych – musi 

posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik robót elektrycznych – musi 

posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 

lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. Zamawiający 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający 

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do 

wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: a) zrealizowali w sposób należyty, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

– jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy 

minimum 5,0 MWth, wyposażonego w instalację kondensacji spalin. lub b) zrealizował w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie – jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kotła opalanego zrębkami drzewnymi o 

mocy minimum 5,0 MWth. oraz zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – jedną robotę budowlaną, 

polegającą na budowie instalacji odzysku ciepła ze spalin do kotła o mocy minimum 5,0 MWth 

opalanego zrębkami drzewnymi. 3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do 

wykonania zamówienia, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) 

kierownikiem robót sanitarnych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia na 

stanowisku kierownika robót w branży instalacji i urządzeń cieplnych; b) kierownikiem robót 

budowlanych – musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 5 lat doświadczenia na 

stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownikiem robót 

elektrycznych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji 

elektrycznych. d) wykonawca ustanowi kierownika budowy spośród kierownika robót sanitarnych i 

kierownika robót budowlanych. Osoba ta musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku 



kierownika budowy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

tak  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych 

i zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia : a) Wykaz robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania – 

zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz b) Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 

zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie 3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej: a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu 

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz 

zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres. b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale V wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert  

W ogłoszeniu powinno być: 1) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności 

technicznych i zawodowych, w zakresie wiedzy i doświadczenia : a) Wykaz robót budowlanych w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca 

wykonania – zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ oraz b) Dowody określające, czy roboty wskazane w 

wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 

zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykaz 



osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie 3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej: a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu 

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, oraz 

zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres. b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale V wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny 

dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości podanej w 

rozdziale V 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 22.03.2017 r. do godz. 10:00 

na następujących zasadach: Wadium wynosi: 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy) 

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach a) pieniężnej, b) gwarancji 

bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 

z późn. zmianami). 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 05.04.2017 r. do 

godz. 10:00 na następujących zasadach: Wadium wynosi: 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście 

tysięcy) Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach a) pieniężnej, b) gwarancji 

bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 

z późn. zmianami). 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 22/03/2017, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 05/04/2017, godzina: 10:00,  

 


