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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Padew Narodowa
8171985515
ul. Grunwaldzka 2
Padew Narodowa
39-340
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Burghardt
Tel.:  +48 158514468
E-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl 
Faks:  +48 158119380
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: www.padewnarodowa.biuletyn.net

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Borowa
8171980498
223
Borowa
39-305
Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Gaździak
Tel.:  +48 175815516
E-mail: srodowisko@borowa.pl 
Faks:  +48 175815377
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ugborowa.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Gawłuszowice
8171986176
5a
Gawłuszowice
39-307
Polska
Osoba do kontaktów: Wiktor Kowalik

mailto:gmina@padewnarodowa.com.pl
www.padewnarodowa.biuletyn.net
mailto:srodowisko@borowa.pl
http://bip.ugborowa.pl
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Tel.:  +48 7744282
E-mail: sekretarz@gawluszowice.pl 
Faks:  +48 5819118
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gawluszowice.bip.gmina.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na
terenie Gmin Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice
Numer referencyjny: IZP.271.6.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Borowa i
Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa
i Gawłuszowice”.
Zadanie podzielono na trzy części:
Zadanie I - część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na
terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
Zadanie II - część 3 zamówienia - „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie
Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”,
Zadanie III - część 3 zamówienia – „Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego
ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew
Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002a8om
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-131704
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 172-389959
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/09/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

mailto:sekretarz@gawluszowice.pl
http://www.gawluszowice.bip.gmina.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389959-2018:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie,
że spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonywania
zamówienia, a ponadto:
a)dysponował informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert.
Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu
obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą
kredytową umożliwiającą zrealizowanie zamówienia lecz na kwotę nie mniejszą niż Zadanie I - 3 700 000,00 zł.,
Zadanie II – 1 200 000,00 zł , Zadanie III – 1 000 000,00 zł.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie,
że spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji technicznej lub zawodowej do wykonywania
zamówienia, a ponadto:
a)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zadanie I
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Koordynatora Technicznego dla instalacji kolektorów słonecznych:
wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku, poz.
1278 z późn. zm.), lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie
przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
Wymaga się, aby Koordynator Techniczny posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których
wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Koordynatora Technicznego dla instalacji fotowoltaicznych:
wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.z 2014r., poz. 1278 z późn.zm.), lub winna posiadać
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inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu
wydania uprawnień.
Wymaga się, aby Koordynator Techniczny posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których
wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
1.w zakresie części 1 zamówienia:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 150 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu i co
najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min.
125 instalacji – w ramach jednego kontraktu.
2.w zakresie części 2 zamówienia:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego
ogrzewania w budynkach w ilości min. 50 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego
kontraktu lub w ramach więcej niż 1 umowy w ciągu 12 kolejno następujących po sobie miesięcy w dowolnym
okresie w ciągu 5 ostatnich lat
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
Powinno być:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Część I przedmiotu zamówienia : Zadanie I – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
w wysokości: 140 000,00 zł, słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100 złotych.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt. 3
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
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czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
Powinno być:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Część II przedmiotu zamówienia: Zadanie II – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach
mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”
w wysokości: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt. 3
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Zamiast:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
Powinno być:
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Część III przedmiotu zamówienia: Zadanie II – „Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby
centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin:
Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice”,w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy 00/100
złotych
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt. 3
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
Podstawy wykluczenia:
1.Z udzielenia zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę (okoliczności wskazane w art. 24
ust. 5 pkt 1) - 8) ustawy Pzp).
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia:
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie JEDZ
3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)Wykaz wykonanych dostaw
b)wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
c)oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy-Koordynator Techniczny.
2)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
e)Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie n. karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f)Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek n. ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp
Uszczegółowienie-Roz.VI, V, Va SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:00
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Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 09:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Uzup. do pkt.VII.1.2 Sekja III.1.3 w "Powinno być"
w pkt a) w tekście należy dodać:
Zadanie II
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Koordynatora Technicznego dla kotłów na biomasę:
wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11.09.2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 z
późn. zm), lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
Wymaga się, aby Koordynator Techniczny posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których
wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
Zadanie III
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Koordynatora Technicznego dla pomp ciepła:
wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11.09.2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku, poz.
1278 z późn. zm.), lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie
przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
Wymaga się, aby Koordynator Techniczny posiadał, co najmniej 5 letnie doświadczenie.
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których
wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień.
Osoby wskazane do realizacji zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania ustawy
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone
w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
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(Dz.U. z 2016r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014r., poz. 1946)
Na etapie postępowania Zamawiający wymaga oświadczenia, że osoby wskazane do realizacji zamówienia
posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.
Przed popisaniem umowy zamawiający może zażądać dokumentów na potwierdzenie,
że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.
w pkt b) w tekście należy dodać
3. w zakresie części 3 zamówienia:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 40 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub w
ramach więcej niż 1 umowy w ciągu 12 kolejno następujących po sobie miesięcy w dowolnym okresie w ciągu 5
ostatnich lat . Dopuszcza się dla wykazania warunku montaż innych pomp ciepła.
UWAGA:
W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli
realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.


