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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
Sędziszów
28-340
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grzybowska
Tel.: +48 413811127
E-mail: um@sedziszow.pl
Faks: +48 413811131
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sedziszow.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów
Numer referencyjny: RDG.GE.271.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
09332000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych
na budynkach prywatnych na terenie miasta i gminy Sędziszów.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Sędziszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 3 „Efektywna i
zielona energia” Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na
dwie następujące części:
1) część nr 1 – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i
montaż instalacji fotowoltaicznych”,
2) część nr 2 – „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i
montaż instalacji kolektorów słonecznych”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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06/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GMINASEDZISZOW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-071538
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 093-210538
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/05/2018

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
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
1) W przypadku składania oferty na część nr 1 - wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 220 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych,
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 130 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na dostawie i
montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych, wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn 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
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym co najmniej:
1) część nr 1 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 220 szt. zestawów instalacji
fotowoltaicznych,
2) część nr 2 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 130 szt. zestawów instalacji kolektorów
słonecznych.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w
formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie
w formie jednolitego dokumentu.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ tj.:
1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w dziale VII lit. B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
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5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,
2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie
zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
Powinno być:
1) W przypadku składania oferty na część nr 1 - wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 100 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych,
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i
montażu min. 50 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) polegających na dostawie i
montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych, wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn 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
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym co najmniej:
1) część nr 1 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 100 szt. zestawów instalacji
fotowoltaicznych,
2) część nr 2 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 50 szt. zestawów instalacji kolektorów
słonecznych.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w
formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie
w formie jednolitego dokumentu.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ tj.:
1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w dziale VII lit. B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
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wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,
2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie
zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym co najmniej:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 220 szt.
zestawów instalacji fotowoltaicznych,
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 130 szt.
zestawów instalacji kolektorów słonecznych.
Dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca przedłoży:
1) karty techniczne dla instalacji fotowoltaicznych, inwerterów i instalacji kolektorów słonecznych (powinny
potwierdzać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia),
2) Systemy fotowoltaiczne: znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych
Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub
PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.
3) Kolektory słoneczne: kolektory muszą posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat
zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 12975-2 lub PN- EN ISO 9806 nadaną przez
właściwą jednostkę certyfikującą.
Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający
prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii.
Powinno być:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym co najmniej:
1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 100 szt.
zestawów instalacji fotowoltaicznych,
2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 50 szt.
zestawów instalacji kolektorów słonecznych.
Dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca przedłoży:
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1) karty techniczne dla instalacji fotowoltaicznych, inwerterów i instalacji kolektorów słonecznych (powinny
potwierdzać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia),
2) Systemy fotowoltaiczne: znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych
Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub
PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.
3) Kolektory słoneczne: kolektory muszą posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat
zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 12975-2 lub PN- EN ISO 9806 nadaną przez
właściwą jednostkę certyfikującą.
Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający
prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe pkt 4-5
Zamiast:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty
muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego
dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim
przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” część nr 1 lub „Instalacja
systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych” część nr 2.
Nie otwierać przed dniem 28.6.2018 r. godz. 9:30 z dopiskiem Wadium.
Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, pok. 22
(sekretariat I piętro) przed upływem terminu składania ofert - 28.6.2018 roku, do godz. 9:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert - 28.6.2018 r. do godz. 9:00
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego).
Powinno być:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty
muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego
dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim
przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” część nr 1 lub „Instalacja
systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów - dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych” część nr 2.
Nie otwierać przed dniem 2.7.2018 r. godz. 9:30 z dopiskiem Wadium.
Dokument należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, pok. 22
(sekretariat I piętro) przed upływem terminu składania ofert - 2.7.2018 roku, do godz. 9:00.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert - 2.7.2018 r. do godz. 9:00 (w przypadku
wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/08/2018
Powinno być:
Data: 30/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 09:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

