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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Czernichów
ul. Gminna 1
Czernichów
32-070
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Gędłek
Tel.:  +48 122702105
E-mail: urzad@czernichow.pl 
Faks:  +48 122702324
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.czernichow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Liszki
Liszki 230
Liszki
32-060
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rajca
Tel.:  +48 122806234
E-mail: ug@liszki.pl 
Faks:  +48 122806252
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.liszki.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Skawina
Rynek 1
Skawina
32-050
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Ożóg
Tel.:  +48 122770100
E-mail: urzad@um.skawina.net 
Faks:  +48 122770110

mailto:urzad@czernichow.pl
http://www.czernichow.pl
mailto:ug@liszki.pl
http://www.liszki.pl
mailto:urzad@um.skawina.net
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Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaskawina.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Świątniki Górne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
Świątniki Górne
32-040
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Piegza
Tel.:  +48 122704030
E-mail: umig@swiatniki-gorne.pl 
Faks:  +48 122704132
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swiatniki-gorne.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Zabierzów
Rynek 1
Zabierzów
32-080
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Matysik
Tel.:  +48 122830700
E-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl 
Faks:  +48 122852109
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zabierzow.org.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA
BIOMASĘ NA TERENIE GMIN (...)
Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE -
zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na

http://www.gminaskawina.pl
mailto:umig@swiatniki-gorne.pl
http://www.swiatniki-gorne.pl
mailto:zabierzow@zabierzow.org.pl
http://www.zabierzow.org.pl
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terenie gmin: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów w ramach projektu „Czysta Energia
Blisko Krakowa”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

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

08/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002h1xw
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-040983
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 058-133477
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/03/2019

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: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
1) Cena brutto zamówienia – 50,00%;
2) Zwiększona efektywność instalacji fotowoltaicznej – 20,00%;
3) Zwiększona efektywność instalacji solarnej – 3,00%;
4) Zwiększona efektywność instalacji pomp ciepła co, co+cwu – 2,00%;
5) Sprawność kotłów na biomasę – 10,00%;
6) Posiadanie certyfikatu jakości Solar Keymark dla kolektorów słonecznych - 2,50%;
7) Posiadanie certyfikatu jakości EHPA-Q lub HP Keymark dla pomp ciepła co, cwu, co+cwu - 2,50%;
8) Czas reakcji serwisu - 5,00%;
9) Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości - 5,00%.
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 rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133477-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5000000,00 zł (słownie: pięć
milionów 00/100 zł) lub jej równowartość w walucie obcej;
2) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 5000000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 zł) lub jej równowartość w walucie obcej.
Ocena spełniania warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie
zawarte w JEDZ oraz złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
2) polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zdolność techniczna.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia:
1) w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
1) jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu kolektorów słonecznych o sumarycznej powierzchni
kolektorów słonecznych nie mniejszej niż 1200 m2 lub co najmniej 100 instalacji kolektorów słonecznych
i
2) jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniejszej niż
1 MW lub co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych
i
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3) jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu pomp ciepła w ilości minimum 30 instalacji/zestawów
lub pomp ciepła o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 100kW
i
4) jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu kotłów na pellet w ilości minimum 30 kpl lub kotłów na
biomasę o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 500kW
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi zamówieniami w czterech odrębnych kontraktach ale
również w jednym, w dwóch lub trzech w ramach, których realizowano różne dostawy OZE o wskazanych wyżej
wielkościach. Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
2) w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika kontraktu posiadającą doświadczenie w kierowaniu/
nadzorowaniu/koordynowaniu co najmniej jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła
dostawa i montaż co najmniej 50 rozproszonych instalacji OZE w jednym zamówieniu,
2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej
inwestycji),
3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub inne
równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by funkcję kierownika robót sanitarnych oraz robót elektrycznych pełniła jedna
osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
Ocena spełniania warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie
zawarte w JEDZ oraz złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty:
1) wykaz dostaw 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 te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- dotyczy osoby wskazanej w warunku.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w dowolnej formie przewidzianej w
SIWZ.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy za dany typ i rodzaj instalacji.
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3. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawia projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do
SIWZ.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 29/04/2019
Czas lokalny: 16:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów (dotyczących Wykonawcy), o których mowa w Rozdziale XVI ust. 8 SIWZ. Po za dokumentami
wymienionymi wcześniej w ogłoszeniu będą to:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione 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;
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub 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;
3) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.
zm.) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów (w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego):
1. Certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z
normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą;
2. Karta techniczna kolektora i zasobnika [zgodna z rozporządzeniem KE 811/2013] obejmująca informacje
potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 i Rozdziałem IV ust. 2 OPZ.
3. Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami
równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;
4. Karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację
parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 i Rozdziałem IV ust. 3 OPZ;
5. Karta techniczna pompy ciepła [zgodna z rozporządzeniem KE 811/2013] obejmująca informacje
potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 i Rozdziałem IV ust. 4 i ust. 5 OPZ;
6. Certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN EN 303-5:2012 (lub równoważną)
wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, a także schematu
(rysunków z przekrojami) kotła który był poddany badaniu.


