Dz.U./S S217
11/11/2019
532547-2019-PL

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1 / 12

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532547-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Stary Dzików: Energia słoneczna
2019/S 217-532547
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 214-525137)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stary Dzików
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 79
Miejscowość: Stary Dzików
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 37-632
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Nieckarz
E-mail: inwestycje@starydzikow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starydzikow.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sieniawa
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Sieniawa
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 37-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Nieckarz
E-mail: inwestycje@starydzikow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starydzikow.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dynów
Adres pocztowy: ul. Ks. Józefa Ożoga 2
Miejscowość: Dynów
Kod NUTS: PL82
Kod pocztowy: 36-065
Państwo: Polska
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Osoba do kontaktów: Jan Nieckarz
E-mail: inwestycje@starydzikow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starydzikow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików,
Sieniawa i Dynów (zamówienie z podziałem na 4części)
Numer referencyjny: ZP.271.7.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Część II – Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych
Część III – Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody
użytkowej
Część IV – Dostawa i montaż kotłów na biomasę
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby
budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Działanie
3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP)
na lata 2014–2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 214-525137

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp).
3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu - samodzielnie - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;
5) 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;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp).
3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp;
5) 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;
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
Powinno być:
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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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, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;
8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 8 do
SIWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr
9 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie doświadczenia (warunek: doświadczenie):
Część I — Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 50 instalacji
fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz
jednego lub więcej podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji
fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń.
Część II — Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 100 instalacji
kolektorów słonecznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na
rzecz jednego lub więcej podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej
kompletnej instalacji kolektorów słonecznych, dostawy i montażu instalacji solarnej, przy czym dostawa
instalacji solarnej musi obejmować dostawę kolektorów słonecznych i zasobnika solarnego.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu
a) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr
9 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie):
Cz. I. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych o
mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej
podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji
fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń.
Cz. II. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 100 instalacji kolektorów
słonecznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz
jednego lub więcej podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej
kompletnej instalacji kolektorów słonecznych, dostawy i montażu instalacji solarnej, przy czym dostawa
instalacji solarnej musi obejmować dostawę kolektorów słonecznych i zasobnika solarnego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Część III — Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 30 instalacji
pomp ciepła o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz
jednego lub więcej podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji pomp ciepła oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji pomp ciepła, dostawy i montażu instalacji pomp ciepła, przy czym dostawa instalacji pomp ciepła musi
obejmować dostawę pompy ciepła, zasobnika i systemu monitoringu.
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Część IV — Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 5 instalacji kotłów
na biomasę o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz
jednego lub więcej podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji kotłów na biomasę oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji kotłów na biomasę, dostawy i montażu instalacji kotłów na biomasę, przy czym dostawa instalacji
kotłów na biomasę musi obejmować dostawę kotła na biomasę, armatury towarzyszącej i naczynia wzbiorczego
[c.d. w informacjach dodatkowych (Sekcja VI.3)].
Powinno być:
Cz. III. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 30 instalacji pomp ciepła o
mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej
podmiotów.
Realizacja kompletnych instalacji pomp ciepła oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji pomp ciepła, dostawy i montażu instalacji pomp ciepła, przy czym dostawa instalacji pomp ciepła musi
obejmować dostawę pompy ciepła, zasobnika i systemu monitoringu
Cz. IV. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę
o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub
więcej podmiotów
Realizacja kompletnych instalacji kotłów na biomasę oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej
instalacji kotłów na biomasę, dostawy i montażu instalacji kotłów na biomasę, przy czym dostawa instalacji
kotłów na biomasę musi obejmować dostawę kotła na biomasę, armatury towarzyszącej i naczynia wzbiorczego
— cd. w informacjach dodatkowych (Sekcja VI.3)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Część I — Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia w charakterze kierownika/koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie
z zasadami uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych lub co najmniej 1 osobę
posiadającą uprawnienia mikroinstalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.
Powinno być:
Warunki w zakresie dysponowania osobami
Cz. I
— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika/koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
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budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych
lub
— dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia mikroinstalatora OZE w
zakresie systemów fotowoltaicznych.
Cz. II
— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika/koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i jednocześnie posiadającą
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub
solarnych
lub
— dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia mikroinstalatora OZE w
zakresie słonecznych systemów grzewczych.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Powinno być:
Cz. III
— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika/koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i jednocześnie posiadającą
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji pomp ciepła
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lub
— dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia mikroinstalatora OZE w
zakresie pomp ciepła.
Cz. IV
— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika/koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i jednocześnie posiadającą
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji kotłów lub pieców na
biomasę
lub
— dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia mikroinstalatora OZE w
zakresie kotłów lub pieców na biomasę.
Uwaga:
Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania Zamawiającego, co nie zwalnia
Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia
oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
C.d. z Sekcji III.1.3) w zakresie doświadczenia:
Część I — Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane w ramach
jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów,
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 20
kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie
jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej
20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez
jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej
20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda, zrealizowanych przez
jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Część II — Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kolektorów słonecznych mogły być wykonywane
w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej
liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co
najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każdy zostało
wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte
wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każdy
zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać
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wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każdy,
zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia
potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Część III — Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje pomp ciepła mogły być wykonywane w ramach
jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów,
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 5
kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie
jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej
5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego
Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 5
kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda, zrealizowanych przez jednego
Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Powinno być:
Cd. z Sekcji III.1.3) w zakresie doświadczenia
Część I. Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane w ramach
jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby
umów,z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej
20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na
podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co
najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane
przez jednego Wykonawcę, tzn. że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co
najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez
jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Część II. Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kolektorów słonecznych mogły być wykonywane
w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej
liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co
najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało
wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte
wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda
zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn. że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać
wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda
z realizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia
potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Część III. Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje pomp ciepła mogły być wykonywane w ramach
jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby
umów,z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 5
kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykonanych na podstawie
jednej umowy/w ramach jednego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej
5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykazane przez jednego
Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 5
kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda, zrealizowanych przez jednego
Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Część IV — Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kotłów na biomasę mogły być wykonywane w
ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby
umów.
Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali
swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule
dostaw wraz z montażem.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w
ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki, jak
określono w Warunku: Doświadczenie i uwagach powyżej.
Powinno być:
Część IV. Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kotłów na biomasę mogły być wykonywane w
ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby
umów.
Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali
swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule
dostaw wraz z montażem.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w
ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak
określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.
Informacje dotyczące wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość:
Część I – 110 000,00 PLN
Część II – 190 000,00 PLN
Część III – 26 000,00 PLN
Część IV – 8 000,00 PLN
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelew);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
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Powinno być:
Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 1 i 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania,
2) w Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania,
3) w Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 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.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego,
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku powoływania się
na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

11/11/2019
S217
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12 / 12

