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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300216-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rogów: Energia słoneczna
2019/S 123-300216
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 093-224219)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Rogów
IRG.271.6.2019
przetargi@rogow.eu
Rogów
95-063
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Świderek
Tel.: +46 8748012
E-mail: przetargi@rogow.eu
Faks: +46 8748086
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rogow.eu/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”
Numer referencyjny: IRG.271.6.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
09330000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa,
montaż i uruchomienie 60 kpl. zestawów fotowoltaicznych,
10 kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
28/06/2019
S123
https://ted.europa.eu/
TED

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

1/4

Dz.U./S S123
28/06/2019
300216-2019-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2019

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 093-224219
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) według załącznika nr 2 do SIWZ. W odniesieniu do
Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie
Sekcji α.
3. Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca polega (jeżeli
dotyczy).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, (jeśli
dotyczy).
5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika.
6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
7. Wykaz dostaw.
8. Wykaz osób.
9. Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych pochodzący od producenta lub informacja
wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową/
dokument informacyjny.
10. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
11. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
12. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki.
13. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
14. Oświadczenie Wykonawcy.
15. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia.
16. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
17. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
— Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym –
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).
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Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych.
Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp.
Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) według załącznika nr 2 do SIWZ. W odniesieniu do
Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie
Sekcji α.
3. Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca polega (jeżeli
dotyczy).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, (jeśli
dotyczy).
5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika.
6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
7. Wykaz dostaw.
8. Wykaz osób.
9. Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych pochodzący od producenta lub informacja
wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową/
dokument informacyjny.
10. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
11. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
12. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki.
13. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
14. Oświadczenie Wykonawcy.
15. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia.
16. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
17. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy następującym doświadczeniem:
Realizacją min. 1 roboty polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych (nie
mniej niż 5 instalacji), kotłów na biomasę (nie mniej niż 5 instalacji) i instalacji fotowoltaicznej (nie mniej niż 30
instalacji) zrealizowanych w ramach jednej umowy/ kontraktu o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto.
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
— Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający min. 3 letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej;
— Kierownik robót sanitarnych min. jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania i
nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu
kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadający min. 3
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży sanitarnej;
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— Kierownik robót elektrycznych min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaiki, posiadający min. 3 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej.
Powinno być:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy następującym
doświadczeniem:
Realizacją min. 1 roboty polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych
(niemniej niż 5 instalacji), kotłów na biomasę (nie mniej niż 5 instalacji) i instalacji fotowoltaicznej (nie mniej niż
30 instalacji) zrealizowanych w ramach jednej umowy/ kontraktu o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto.
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
— Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający min. 3
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej;
— Kierownik robót sanitarnych min. jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania i
nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający certyfikat
instalatora OZE w zakresie montażu kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych wydany
przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadający min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży sanitarnej;
— Kierownik robót elektrycznych min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaiki, posiadający min. 3 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, bądź inspektora nadzoru branży elektrycznej.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i
doświadczenie. Zamawiający dopuszcza również rozdzielenie funkcji kierowników robót od osób
posiadających certyfikat instalatora OZE.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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